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Sag nr. 351
Fredning af Gravlevdalen

Kendelse II

( Meddelt den 28. november 2006)

•
Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om erstatning i anledning af fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å blev indbragt for Taksationskommissionen af en række lodsejere.
Taksationskommissionen afholdt den 19. juni 2006 mundtlig forhandling og foretog besigtigelse.
Kommissionen optog herefter sagen til kendelse vedrørende samtlige klagere bortset fra Niels Moes
(lb.nr. 94), for hvis vedkommende sagen blev udsat på udarbejdelse af supplerende erstatningsopgørelse.
Taksationskommissionen har ved Kendelse I af 1. november 2006 truffet afgørelse vedrørende fastsættelsen af erstatningen for de øvrige klagere.

•

Taksationskommissionen
Niels Moes' klage.

har den 28. august 2006 foretaget mundtlige forhandling alene vedrørende

For og med Niels Moes mødte Nordjydsk Udvalg for Landboret ved konsulent cand. jur. Hans Ole
Kristensen.
For Nordjyllands Amt mødte sagsbehandler L,?ne Godske og juridisk medarbejder Hans Raaschou.
Skov- og Naturstyrelsen, der ikke har givet møde under de mundtlige forhandlinger og besigtigelsen, har i skrivelser af 7. juni 2006 og 3. november 2006 til Taksationskommissionen afgivet
udtalelse om erstatningsfastsættelsen.
Efter den mundtlige behandling har Niels Moes den 15. oktober 2006 og Nordjydsk Udvalg for
Landboret den 16. oktober 2006 og den 8. november 2006 afgivet supplerende udtalelser.
Nordjyllands Amt har efter den mundtlige forhandling afgivet supplerende udtalelser den 13. september, 2. oktober 2006 og 15. november 2006.
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•

Fhv. kontorchef cand. polit. Erik Eriksen har medvirket som vurderingskyndig konsulent ved
sagens behandling. Herudover har skovrider Christian Als, HedeDanmark, ydet sagkyndig bistand
med hensyn til julefræsdyrkning i forbindelse med behandlingen af Niels Moes' erstatningskrav.
Det fremgår af sagen, at lb. nr. 94 omfatter ejendommen matr.nr. 19 s Oplev By, Gravlev, med et
areal på 0,79 ha, og ejendommen matr.nr. 8 c, 8 x og 8 v Oplev By, Gravlev, der er noteret som
landbrugsejendom, og har et areal på 21,8290 ha, heraf vej 0,7898 ha. Af sidstnævnte ejendom er
1,88 ha, heraf vej 0,17 ha, det vil sige 1,71 ha, ikke omfattet af nærværende fredning. Det ikke
fredede areal er beliggende syd for ejendommens bygninger langs vestsiden af Røde Møllevej og er
bevokset med en nåletræsbeplantning. Den del af ejendommene, der nu fredes, var tidligere omfattet af fredningsbestemmelseme i Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971. 1,85 ha af delområde 9 og 10 var dog ikke omfattet af Overfredningsnævnets kendelse. Dette område, der henligger som eng, var imidlertid omfattet af bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er i 1995 opført en hal med et bebygget areal på 377 m2 på ejendommen matr.nr. 8 c m.fl.
Hallen er opført med henblik på anvendelse til maskinhus mv.

•

Ejendommen matr. nr. 8 c, 8 x og 8 v Oplev By, Gravlev, havde ved ejendomsvurderingen i 2002
en samlet ejendomsværdi på 2.700.000 kr. hvoraf ejerboligens værdi udgjorde 1.489.700 kr. Ved
ejendomsvurderingen i 2004 havde ejendommen en samlet ejendomsværdi på 3.150.000 kr.
Forskellen mellem ejendomsværdien og ejerboligens værdi på 1.556.600 kr. var 1.593.400 kr.
Ejeren er af Naturklagenævnet tilkendt en erstatning på 239.000 kr. Erstatningen er fastsat svarende
til 15 % af forskellen mellem ejendomsværdien på 3.150.000 kr. og ejerboligens værdi på 1.556.600

k

.

Ejeren har for Taksationsko~issionen
nedlagt påstand om, at der tilkendes ham en samlet erstatning på 2.680.340 kr. Erstatningskravet er i erstatningsafgørelsen af 16. august 2006 opgjort
således:
1. Jordens værdinedgang på grund af fredningen:

•

a. Delområde 1, 2,42 ha, delområde 2, 1,30 ha, delområde 6, 1,95 ha, delområde 7, 0,41 ha og delområde 8, 1,89 ha, i alt 7,97 ha med værdi før fredningen
til juletræsproduktion på 204.000 kr. pr. ha og værdi efter fredningen som agerjord på 95.000 kr. pr. ha

868.730 kr.

b. Delområde 5, 1,00 ha, delområde 7 a, 1,33 ha, delområde 8 a, 1,26 ha, i alt
3,59 ha med værdi før fredningen til juletræsproduktion på 204.000 kr. pr. ha
og værdi efter fredningen som overdrev på 25.000 kr. pr. ha

642.610 kr.

c. Delområde 4, 1,30 ha værdi som agerjord før fredningen på 95.000 kr. pr. ha
som agerjord og værdi efter fredningen som overdrev på 25.000 kr. pr. ha,
(rettelig 91.000 kr.)

71.000 kr.

Ialt værdinedgang af jord på grund af fredningen

2. Direkte omkostninger til rydning af stød ifølge opgørelse

e

1.582.340 kr.
93.000 kr.

3. Overflødiggjorte driftsbygninger

300.000 kr.

4. Overtlødiggjorte maskiner

150.000 kr.
2

•

5. Mistet mulighed for ED-støtte

180.000 kr .

6. Driftstab ved lukning af planteskolen

150.000 kr.

7. Tab ved ringere kundepleje

100.000 kr.

8. Ekstra omkostninger ved drift på lejede arealer

100.000 kr.

9. Omkostninger til nye kontrakter og lignende
Ialt

•

25.000 kr.
2.680.340 kr.

Ejeren har til støtte for størrelsen af den påståede erstatning pr. ha for jorden bl.a. henvist til, at det
af en ventetidsberegning af 6. august 2006 fra Claus Jerram Christensen, Dansk Juletræsdyrkerforening, fremgår, at venteværdien for juletræer på ejendommen Røde Møllevej 18 er 204.275 kr.
pr. ha .
Ejeren har endvidere henvist til en erklæring af 4. oktober 2006 fra Kaj 0stergaard, Dansk Juletræsdyrkerforening, hvori det hedder:
" ... Dansk Juletræsdyrkerforening er anmodet om en udtalelse om værdier i handel og vandel for
ejendomme, der er indrettet til produktion af juletræer og kHppegrønt. Den konkrete sag omhandler
en ejendom på sammenlagt ca. 18 ha, hvoraf ca. 13 ha er indrettet til produktion af juletræer
inklusive 1,3 ha til planteskole. De resterende arealer er primært engareal er. Ejendommen er ikke
besigtiget i forbindelse med udarbejdelsen af nedennævnte vurdering, og der er derfor tale om generelle vurderinger på baggrund af vores erfaring.
Den stillede opgave går ud på at vurdere merprisen for en sådan ejendom indrettet til juletræsproduktion, i forhold til en ganske almindelig landbrugsejendom med samme jordtilliggende.
Merprisen for ejendomme indrettet til produktion af juletræer vil alt andet lige afhænge af følgende
forhold:

e .
•
•
•
•

e

Klimatiske forhold på ejendommen samt topografi
Tekniske indretninger så som vandingsanlæg, læhegn, infrastruktur i form af veje, spor,
læssepladser m.m.
Strategisk beliggenhed i forhold til markeder og indkøbs ruter
Ejerlkøbers uddannelse og viden om produktion af juletræer
Ejerlkøbers uddannelse og viden om afsætning og handel med juletræer herunder etablerede
salgskanaler

Klima og tekniske indretninger
Som bemærkninger til ovennævnte to første punkter forudsættes det, at ejendommen ikke er udsat
for frostproblemer i produktionsmæssig henseende. Dette gælder såvel forårs nattefrost som streng
vinterfrost. Skrånende terræn vil her være en stor fordel, da dette mindsker risikoen for frostproblemer. Ligeledes vil de tekniske indretninger så som læhegn, veje m.m. være en nødvendighed.
Befæstede læssepladser er ligeledes nødvendige, da høst og transport foregår på den tid af året hvor
der erfaringsmæssigt er ~tor nedbør. Afuængig af jordens beskaffenhed kan vandingsanlæg komme
på tale, ligesom vandingsanlæg vil kunne kompensere for en nattefrostrisiko om foråret.
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Prodltktionsmæssig viden hos ejerlkøber
Produktion af juletræer kræver meget stor specialviden. Det økonomiske udbytte hos Danmarks
4000 producenter varierer enormt, og grunden hertil er i udpræget grad den konkrete ejers viden om
produktion og afsætning. Der findes ikke nogen specifik uddannelse, der kvalificerer producenterne,
og viden fås derfor gennem kursusvirksomhed og navnlig gennem erfaring. En producent af juletræer skal derfor have gennemført mindst en omdrift af juletræer før et vist erfaringsniveau er
opnået.
Handels- og ajsætningsmæssig viden
Modsat landbrugets traditionelle produktions grene findes der ikke noget systematisk afsætningsled
for juletræer. Økonomien i produktionen er derfor afhængig af, at ejeren selv har viden om dette
område. Den gennemsnitlige salgspris for juletræer af samme kvalitet og samme salgskanal kan
varierer med helt op til 30 kr.ltræ athængig af ejerens handelsrnæssige kunnen. Denne merpris kan
yderligere forøges, såfremt ejeren sælger til et afsætningsled nærmere slutforbrugeren.

Teknisk merpris
Ved at anvende vente- og jordværdiberegninger for juletræsproduktion fås en beregnet merværdi for
jorden som skitseret i sagens akter på ca. 100.000 kr./ha. Det er vores erfaring, at en ejendom og en
ejer med de optimale betingelser jævnfør ovenstående, vil kunne forrente en merpris på dette niveau
set i forhold til traditionellandbrugsdrift på gennemsnitlige vilkår.
Med vores kendskab til såvel den konkrete ejendom som ejeren Niels Moes, vurderes det som
muligt. Det lægges til grund, at Niels Moes har en meget stor erfaring i produktion af juletræer,
samtidig med at Niels Moes i branchen er kendt som en dygtig handelsmand.

Pris i handel og vandel
Erfaringen fra handler med ejendomme, der er indrettet - jf. ovenstående - til juletræsproduktion er
ikke voldsom stor. Dette skyldes, at de gode ejendomme yderst sjældent kommer i fri handel. Fra de
relativt få handler er det imidlertid vores erfaring, at man ikke kan opnå den tekniske merpris på de
ovennævnte ca. 100.000 kr./ha men noget mindre. Det er vores skøn at merprisen i handel og vandel
ligger på 40-80.000 kr./ha, når ejendommene er velegnede til juletræsproduktion, men ikke
tilplantede.
Det understreges, at der ikke i ovennævnte vurdering er taget hensyn til bygninger og maskiner
samt eventuelle rydningsomkostninger .... "

Ejeren har endvidere anført, at forpagtningsafgiften for almindelig landbrugsjord er 2.500 til 3.000
kr. pr. ha, mens forpagtningsafgiften for arealer til juletræsdyrkning ifølge ejeren er 4.500 kr. pr. ha.
Ejeren har oplyst, at han før 1996 lejede 10-12 ha til juletræsproduktion. Juletræsproduktionen har
de seneste år ikke givet overskud, hvorfor han har valgt at ophøre med juletræsproduktion.
Ejeren har til støtte for kravet om erstatning for tab af juletræsproduktion i hele delområde l henvist
til, at han, hvis fredningen ikke var blevet gennemført, i lighed med, hvad der var tilfældet for andre
tilsvarende arealer, ville have opnået dispensation fra fredningsnævnet til juletræsdyrkning på den
del af delområdet, der var fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971. Vedrørende
kravet om erstatning for tab af juletræsproduktion i delområde 2 har ejeren henvist til, at planteskolen på dette område er ophørt sammen med den øvrige produktion. Vedrørende kravet om erstatning for tab af juletræsdyrkning idelområdet 5 har ejeren bl.a. henvist til, at i:n del af dette delområde ikke var omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971. Fredningsnævnets forudsætning ved dispensationen i 1989 om, at denne del af delområde 5 ville blive afdrevet og ryddet for
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træer af ejeren, er ikke forpligtende for ejeren, da ejerens udtalelser alene var en hensigtserklæring,
som blev opfattet forkert af nævnet.
Ejeren har til støtte for kravet om dækning af rydningsomkostninger henvist til fakturaer fra 20042006 udstedt til ham for grenknusning og en faktura til ham fra 2005 vedrørende rydning af træopvækst. Det fremgår ikke af fakturaerne, der har et samlet pålydende på 109.430 kr. ekskl. moms, på
hvilke arealer, dette arbejde er udført.
Ejeren har i notat af 10. oktober 2006 redegjort for fordelingen af udgifterne på de enkelte
delområder. Det fremgår af notatet, at udgifter vedrører delområderne l, 5, 6, 7, 7 a, 8, 8 a og 12.
Ejeren har til støtte for kravet om erstatning for overflødiggjorte driftsbygninger henvist til, at
hallen blev opført med henblik på anvendelse til maskinhus, opmagasinering og til pakning og
sortering af juletræsproduktionen, samt med henblik på etablering af værksted og velfærdsrum.
Opførelsesudgifterne udgjorde 1,2 - 1,3 mio. kr. Hallen, der er udlejet til en driftsvirksomhed indtil
31. december 2006, vil ikke kunne udnyttes på rimelig måde efter ophøret af juletræsproduktionen.
Driftsbygningerne, der før fredningen havde en skønnet værdi på 800.000 kr., har efter fredningen
en skønnet værdi på maksimalt 500.000 kr.
Ejeren har endvidere anført, at han har lidt tab, da maskinparken, herunder traktorer, netningsmaskiner, sprøjter, traktorvogne, vandingsanlæg mv. efter fredningen ikke kan udnyttes så intensivt
som før, hvilket medfører et kapitaliseret tab på mere end 150.000 kr.
Ejeren har til støtte for kravet om erstatning for tabt ED-støtte henvist til, at arealerne, der som de
foreliggende i 1991 var i drift med juletræer, var udelukket fra EU-støtte indtil det nye referenceår
2005. Tabet for 18 ha i mindst 5 år af i gennemsnit 2.000 kr. pr. ha pr. år er 180.000 kr. Hertil kommer tab i 2005 og fremover, da ejeren har fået afslag på sin ansøgning om enkeltbetaling.
Til støtte for kravet om erstatning for afvikling af planteskole, har ejeren henvist til, at det har været
nødvendigt at nedlægge planteskolen, da han ikke længere har lokal arbejdskraft på ejendommen.
Ud fra et dækningsbidrag på 0,40 kr. pr. plante skønnes tabet kapitaliseret at overstige 150.000 kr.
Til støtte for kravet om tab som følge af ringere mulighed for kundepleje har ejeren henvist til, at
han ikke længere kan fremvise juletræer for udenlandske kunder på sin egen ejendom, men alene på
fjerntliggende arealer, hvilket er tidskrævende og ikke virker salgsfremmende.
Til støtte
indgåelse
medfører
kan følge

for kravene om erstatning for ekstra omkostninger ved lejede arealer og omkostninger ved
af nye kontrakter har ejeren bl.a. henvist til, at driften af fjerntliggende juletræskulturer
udgifter til transport og mindsker effektiviteten, da ejeren ikke på samme måde som hidtil
arbejdet og selv kan udføre arbejde, når han har et par timer hertil.

Nordjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen har påstået stadfæstelse af Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse.
Taksationskommissionens

e

bemærkninger:

Efter fredningsbestemmelserne skal juletræsplantningen på delområderne 1, 6, 7 og 8, hvis areal er i
alt 6,67 ha, afdrives og arealet overgå tillandbrugsmæssig udnyttelse. Af delområde l var 1,5 ha
omfattet af bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971 om forbud mod tilplantning med træer og buske. Idet det ikke kan lægges til grund, at fredningsnævnet, safremt nærværende fredningssag ikke var blevet rejst, ville have tilladt juletræsdyrkning på dette areal, er
ejeren ikke berettiget til erstatning for forbudet mod juletræsdyrkning på dette areal. Ejeren er
5

herefter alene berettiget til erstatning for forbudet mod juletræsdyrkning på den øvrige del af de
6,67 ha, det vil sige 5,17 ha, hvor juletræsdyrkning var tilladt inden fredningssagens rejsning, til
dels i henhold til Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts dispensationer af 19. april 1982 og 5.
december 1989.
Efter fredningsbestemmelserne skal juletræsplantningen på delområde 7 a og 8 a, hvis areal i alt er
2,59 ha og delområde 5, hvis areal er 1 ha, afdrives og arealerne overgå til overdrev med forbud
mod anvendelse af gødning og kemiske bekæmpelsesmidler. Juletræsdyrkning var, da' fredningssagen blev rejst, tilladt på delområde 7 a og 8 a. Af delområde 5 var 0,35 ha omfattet af bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971 om forbud mod tilplantning med træer
og buske. Ejeren påtog sig som vilkår for dispensationen af 5. december 1989 at rydde den øvrige
del af dette delområde for juletræer. Ejeren er herefter alene berettiget til erstatning for forbudet
mod juletræsdyrkning og overgang til overdrev for 2,59 ha af arealet.
Fredningens gennemførelse hindrer således juletræsdyrkning på i alt 7,76 ha, hvoraf 5,17, ha
herefter kan anvendes til sædvanligt landbrug, og 2,59 ha skal henligge som overdrev. Endvidere
medfører fredningen, at et areal på 1 ha (delområde 5), der hidtil har kunnet drives som almindeligt
landbrug, skal henligge som overdrev.
For ejendommens øvrige arealer medfører fredningens gennemførelse ikke indskrænkninger i den
måde, arealerne må dyrkes. Delområderne 2 og 3, der har et samlet areal på 1,37 ha, kan således
fortsat anvendes til planteskole. Delområde 12, der har et areal på 1,48 ha, og den ikke fredede del
af ejendommen på 1,71 ha kan som hidtil anvendes til nåletræsbeplantning. Delområde 4, der har et
areal på 1,30 ha, skal som hidtil henligge som overdrev.
Erstatningen fastsættes ud fra prisforholdene
afgørelse om fredning af ejendommen.

den 15. februar 2002, hvor Fredningsnævnet

traf

Efter det oplyste om prisforholdene på landbrugs- og juletræsarealer og forholdene på ejendommen
må det lægges til grund, at bestemmelserne om forbud mod juletræsdyrkning for de arealer, der
herefter kan anvendes til sædvanligt landbrug, medfører en værdinedgang på 25.000 kr. pr. ha, og at
forbudet mod juletræsdyrkning for de arealer, der herefter skal henligge som overdrev, medfører en
værdinedgang på 85.000 kr. pr. ha. Det må endvidere lægges til grund, at tabet ved at sædvanlig
agerjord fremover skal henligge som overdrev med forbud mod gødning og kemiske bekæmpelsesmidler er 60.000 kr. pr. ha. Erstatningen for nedgang i jordværdi fastsættes herefter til 5,17 ha a
25.000 kr., 129.250 kr. 2,59 ha a 85.000 kr., 220.150 kr. og 1 ha a 60.000 kr., elleF i alt 409.400 kr.
Hertil kommer erstatning for fjernelse af stød på det areal, der overgår fra juletræsdyrkning til
landbrug, 5,17 ha a 10.000 kr., eller i alt 51.700 kr., idet der ikke findes grundlag for at tilkende
erstatning for fjernelse af stød på det areal, der fremover skal henligge som overdrev.
Der findes ikke grundlag for at antage, at ejeren på grund af fredningen har lidt tab ved lukning af
planteskolen, tab ved ringere kundepleje eller tab ved, at maskiner er blevet overflødiggjorte.

e

Efter det oplyste om driftsbygningens uforholdsmæssige store størrelse efter fredningens
gennemførelse, muligheden for anvendelse af denne til udlejning mv., ulemper ved driftsomlægning
samt manglende EU-støtte i en overgangsperiode frem til 2005 på det areal på 7,76 ha, hvor
juletræsdyrkning skulle ophøre, findes erstatningen for tab udover jordværdinedgang efter et samlet
skøn passende at kunne fastsættes til 200.000 kr., således at den samlede erstatning udgør 661.100
kr. Der er ved erstatningsfastsættelsen taget hensyn til, at ejendommens handelsværdi ikke kun
bestemmes af driftsøkonomiske forhold, men på grund af dens attraktive beliggenhed også
bestemmes af mulighederne for rekreativ anvendelse.
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Der tilkendes ejeren godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand for Taksationskommissionen
nedenfor bestemt.

som

Herefter bestemmes:
Der fastsættes et erstatningsbeløb på 661.100 kr. til ejeren af lb.nr. 94, Niels Moes.
Erstatningsbeløbene forrente s som bestemt ved Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005.
Der tillægges ejeren 20.000 kr. i godtgørelse for sagkyndig bistand, hvilket beløb kan udbetales til
Nordjydsk Udvalg for Landboret, Brønderslev.

B. Vollmond

Svend Aage Jensen

Vagn Kvist
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Sag nr. 351
Fredning af Gravlevdalen
Kendelse I
( Meddelt den 1. november 2006)

•

Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om erstatning i anledning af fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å er påklaget til Taksationskommissionen af følgende lodsejere:
Lb.nr. 4 Anders Nielsen (tidl. Lene 0stergård Andersen).
Lb.nr. 11 Bernt Mouritzen Bundgaard.
Lb.nr. 30 Niels Henrik Bøggild Nielsen.
Lb.nr. 33 Bent Agersø og Lene Didi Laursen AgersØ.
Lb.nr. 34 Arne Peder Jørgensen og Iben Duus Jørgensen.
Lb.nr. 36 Thomas og Flemming Christensen (tidl. Kirsten Elisabeth Christensen).
Lb.nr. 43 Frank Nejlund.
Lb.nr. 51 Kristian Poulsen (tid!. Sigrid Højgård Poulsen).
Lb.nr. 52 Kristian Poulsen.
Lb.nr. 53 Jacob Forchhammer Foldager.
Lb.nr. 61 Hanne Kathrine Hansen og Poul Erik Brander.
Lb.nr. 85 Flemming Korgaard.
Lb.nr. 94 Niels Moes.
Lb.nr. 101 Else Dam Jensen.
Lb.nr. 103 Kjeld Werner Jensen.
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•

Klagen vedrørende lb.nr. 36 blev først modtaget den 28. november 2005, men Taksationskommissionens formand har efter det oplyste om baggrunden herfor i skrivelse af 16. februar 2006
meddelt, at klagen må anses for rettidig indgivet, idet den er indgivet inden 4 uger efter, at Naturklagenævnets afgørelse var meddelt klagerne.
Taksationskommissionen
besigtigelse.

har den

19. juni

2006 afboldt mundtlig

forhandling

og foretaget

For ejerne af ejendommene lb.nr. 4, 11, 30, 51, 52, 53 og 94 og med lodsejerne Kristian Poulsen,
Jacob Forchhammer Foldager og Niels Moes mødte Nordjydsk Udvalg for Landboret ved konsulent
cand. jur. Hans Ole Kristensen.
Ejerne af ejendommen lb.nr. 33, Bent Agersø, lb.nr. 34, Arne Peder Jørgensen, lb.nr. 36, Thomas og
Flemming Christensen, lb.nr. 43, Frank Nej lund, lb.nr. 85, Flemming Korgaard var mødt,
sidstnævnte med sin ægtefælle.
For og med ejerne af ejendommen lb.nr. 61, Hanne Kathrine Hansen og Poul Erik Brander, mødte
Nordvest jysk Erhvervsrådgivning ved advokat Palle Jepsen.
•

For ejerne af ejendommene lb.nr. 101 og 103 og med Kjeld Werner Jensen mødte advokat Niels
Lyhne Århus.
.
For Nordjyllands Amt mødte sagsbehandler Lone Godske og juridisk medarbejder Hans Raaschou.
Skov- og Naturstyrelsen, der ikke gav møde under den mundtlige forhandling og besigtigelsen, har i
skrivelser af 7. og 16. juni 2006 til Taksationskommissionen afgivet udtalelser om erstatningsfastsættelsen.
Spørgsmålet om erstatningsfastsættelse vedrørende ejendommen lb.nr. 94 blev efter den mundtlige
forhandling og besigtigelse udsat til senere afgørelse.
Nordjyllands Amt har efter den muridtlige forhandling fremsendt supplerende
skrivelser af 21. juni, 26. juni, 11. juli, 13. juli og 13. september 2006.

oplysninger

i

Nordjysk Udvalg for Landboret ~ar den 11. juli 2006 afgivet en supplerende udtalelse vedrørende
ejendommen lb.nr. 53.
Nordvest jysk Erhvervsrådgivning har den 16. august 2006 afgivet en supplerende
vedrørende ejendomme~ lb.nr. 61.

udtalelse

o

Ejeren af ejendommen lb.nr. 85 har i skrivelser af 12. juli og 22. august 2006 fremsendt supplerende
oplysninger.
For de enkelte ejendomme er der rejst klage og nedlagt følgende påstande.

Lb.nr. 4
Naturklagenævnet har tilkendt lodsejeren en erstatning på 104.800 kr. specificeret som
1,0 ha løvskov med løvbinding og hugstrestriktioner a 5.000 kr. (5.000 kr.)
3,99 ha eng med gødsknings- og sprøjteforbud a 25.000 kr. (99.750 kr.)

e

Ejeren har påstået erstatningen for de 3,99 ha engareal forhøjet til 35.000 kr. pr. ha, således at den
samlede erstatning fastsættes til 144.650 kr. Ejeren har herved bl.a. henvist til, at engarealet, der var
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forsynet med dræn, før fredningen havde en værdi på 50.000 kr. pr. ha. Efter det ved fredningen
pålagte forbud mod gødskning og sprøjtning har arealet alene en værdi på 10.000-15.000 kr. pr. ha.
•

Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om stadfæstelse af Naturklagenævnets afgørelse.
Kommissionen har ved besigtigelsen konstateret, at det pågældende engareal nu er tilgroet.
Lb.nr. 11
Naturklagenævnet har tilkendt lodsejeren en erstatning på 191.500 kr. specificeret som
6,26 ha afstået mose/sø a 20.000 kr. (125.200 kr.)
1,82 ha eng med gødsknings- og sprøjteforbud a 25.000 kr. (45.500 kr.)
1,75 ha medjagtforbud a 5.000 kr. (8.750 kr.)
1,84 ha nyfredet ager grundtakst 2.000 kr. (3.680 kr.)
1,84 ha nyfredet ager med tilplantningsforbud a 2.000 kr. (3.680 kr.)
0,92 ha løvskov med løvbinding og hugstrestriktioner a 5.000 kr. (4.600 kr.)
Ejeren har i skriftligt indlæg af 14. februar 2006 nedlagt påstand om en erstatning på 308.080 kr.,
hvilket krav specificeres således:
6,26 ha afstået areal er rettelig engareal og skal derfor erstattes med 35.000 kr. pr. ha. (219.900 kr.)
2,02 ha eng a 30.000 kr., idet Naturklagenævnets takst for gødsknings/sprøjtningsforbud
skal
forhøjes, og der bør udmåles erstatning for hele matr.nr. 2c og ikke kun 1,82 ha, idet restarealet ikke
kan gødskes/sprøjtes. (60.600 kr.)
2,02 ha med jagtforbud a 5.000 kr., idet der bør udmåles erstatning for hele matr.nr. 2c og ikke kun
1,75 ha, idet restarealet ikke kan benyttes jagtmæssigt. (10.100 kr.)
1,84 ha ager grundtakst 2.000 kr. (3680 kr.)
1,84 ha med tilplantningsforbud a 5.000 kr. (9.200 kr.)
0,92 ha løvskov a. 5.000 kr. (4.600 kr.)
Ejeren har under den mundtlige forhandling påstået erstatningen for eng med gødsknings- og
sprøjteforbud og for jagtforbud fastsat for et areal svarende til størrelsen af matr.nr. 2 c, 2,028 ha.

•

Ejeren har til støtte for påstanden nærmere anført, at arealet på 6,26 ha, der nu må anses for omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3, var eng, da fredningssagen blev rejst. Dyrkningen af arealet havde
imidlertid været hæmmet af problemer med en bro, som var eneste adgangsvej til arealet. I midten
af .1980'eme sank broen, hvorefter ejeren i 1986 etablerede en ny betonbro, der måtte fjernes igen i
1989. Det er ikke muligt, at gødske den del af matr.nr. 2 c, der ikke er omfattet af fredningen, eller
at udøve jagt på den del af parcellen, der ikke er omfattet af jagtforbuddet. Der har ikke været
aktuelle planer om tilplantning af det areal på 1,84 ha, der er blevet pålagt tilplantningsforbud, men
arealet er velegnet til juletræsdyrkning.
Skov- og Naturstjrelsen
og Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om stadfæstelse af
Naturklagenævnets afgørelse, idet amtet dog ikke har haft bemærkninger til kravet om, at
erstatningen for gødsknings- og sprøjteforbud fastsættes for et areal på oprundet 2,03 ha. Amtet har
anført, at luftfotos viser, at arealet på 6,26 ha, da fredningssagen blev rejst, var så tilgroet, at det
måtte betragtes som mose. Et areal kan på få år omdannes fra eng til mose.
Lb.nr. 30

•

Naturklagenævnet har tilkendt lodsejeren en erstatning på 15.800 kr. specificeret som
0,63 ha eng med gødsknings- og sprøjteforbud a 25.000 kr. (15.800 kr. )
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Ejeren har endeligt påstået erstatningen for engarealet forhøjet, således at der tillægges erstatning
for 0,65 ha a 35-40.000 kr. pr. ha. Ejeren har til støtte herfor anført, at arealet før fredningen havde
en værdi på 50.000 kr. pr. ha. Efter det ved fredningen pålagte forbud mod gødskning og sprøjtning
har arealet alene en. værdi på 10.000-15.000 kr. pr. ha.
Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om stadfæstelse af Naturklagenævnets afgørelse, idet amtet dog ikke har haft bemærkninger til, at det lægges til grund, at den
fredede eng har et areal på 0,65 ha.

Lb.nr. 33
Naturklagenævnet har ikke tilkendt lodsejerne erstatning, idet nævnet har lagt til grund, at det nu
fredede areal på 1,74 ha, der tidligere var fredet, var mose/sø, da fredningssagen blev rejst.
Ejerne har endelig nedlagt påstand om, at der tilkendes dem en erstatning på 35.000 kr., subsidiært
25.000 kr. pr. ha for 1,67 ha af det fredede areal, idet det efter en af Nordjyllands Amt foretaget
undersøgelse må lægges til grund, at dette areal var fersk eng og ikke mose, da fredningssagen blev
rejst.
•

Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om, at der alene ydes en erstatning på 25.000 kr. pr. ha for
arealet på 1,67 ha.

Lb.nr. 34
Naturklagenævnet har ikke tilkendt lodsejerne erstatning, idet nævnet har lagt til grund, at det nu
fredede areal på 1,81 ha, der tidligere var fredet, var mose/sø, da fredningssagen blev rejst.
Ejerne har endelig nedlagt påstand om, at der tilkendes dem en erstatning på 35.000 kr., subsidiært
25.000 kr. pr. ha for 1,77 ha af det fredede areal, idet det efter en af Nordjyllands Amt foretaget
undersøgelse må lægges til grund, at dette areal var fersk eng og ikke mose, da fredningssagen blev
rejst.
Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om, at der alene ydes en erstatning på 25.000 kr. pr. ha for
arealet på 1,77 ha.

•

Lb.nr. 36
Naturklagenævnet har tilkendt den tidligere ejer en erstatning på 37.300 kr. specificeret som
4,12 ha med tilplantningsforbud a 2.000 kr. (8.240 kr.)
1,16 ha eng med gødsknings- og sprøjteforbud a 25.000 kr. (29.000 kr.)
De nuværende ejeres advokat, advokat Per Christensen, har i skrivelse af 21. juni 2006 meddelt, at
de nuværende ejere, der har indbragt sagen for Taksationskommissionen, frafalder yderligere krav
på erstatning over for Taksationskommissionen.

Lb.nr. 43
Naturklagenævnet har ikke tilkendt lodsejeren erstatning, idet nævnet har lagt til grund, at det nu
fredede areal, der tidligere var fredet, var mose/sø, da fredningssagen blev rejst. Arealet har ifølge
en af fredningsnævnet udarbejdet oversigt en størrelse på 1,35 ha.
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Ejeren har endelig nedlagt påstand om, at der tilkendes ham en erstatning på 35.000 kr., subsidiært
25.000 kr. pr. ha for det fredede areal, idet det må lægges til grund, at arealet var fersk eng og ikke
mose, da fredningssagen blev rejst.
Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om, at der højest ydes en erstatning på 25.000 kr. pr. ha for
arealet, hvis størrelse amtet i skrivelse af 26. juni 2006 har oplyst er 1,44 ha.
Ved besigtigelsen konstaterede kommissionen, at arealet fremstår som eng og ikke som mose.
Lb.nr. 51 og lb.nr. 52
Naturklagenævnet har tilkendt den tidligere ejer af lb.nr. 51 en erstatning på 65.700 kr. specificeret
som
2,19 ha eng med gødsknings- og sprøjteforbud a 25.000 kr. (54.750 kr.)
2,19 ha medjagtforbud a 5.000 kr. (10.950 kr.)

•

Naturklagenævnet har tilkendt ejeren af lb.nr. 52 en erstatning på 197.200 kr. specificeret som
0,02 ha afstået eng a 35.000 kr. (700 kr.)
0,37 ha afstået mose/sø a 20.000 kr. (7.400 kr.)
14,45 ha med tilplantningsforbud a 2.000 kr. (28.900 kr.)
3,90 ha eng med gødsknings- og sprøjteforbud a 25.000 kr. (97.500 kr.)
4,54 ha medjagtforbud a 5.000 kr. (22.700 kr.)
40.000 kr. for ejendomsformindskelse (40.000 kr.)
Ejeren, der har fået overdraget retten til erstatning fra den tidligere ejer af lb.nr. 51, har nedlagt
påstand om, at erstatning for gødsknings- og sprøjteforbuddet for engarealerne på de to ejendomme,
der opgøres til henholdsvis 2,12 ha og 3,72 ha, fastsættes til 40.000 kr. pr. ha. Ejeren har i den
forbindelse henvist til, at arealerne har været gødet og sprøjtet og intensivt benyttet, da de ligger tæt
ved ejendommens stalde. Arealerne har endvidere kunnet benyttes til udspredning af husdyrgødning.
Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om stadfæstelse af Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse.

Lb.nr. 53
Naturklagenævnet har tilkendt lodsejeren en erstatning på 278.200 kr. specificeret som
0,80 ha afstået engareal a 35.000 kr. (28.000 kr.)
9,70 ha afstået mose/sø a 20.000 kr. (194.000 kr.)
2,67 ha nyfredet ager grundtakst 2.000 kr. (5.340 kr.)
19,20 ha ager med tilplantningsforbud a 2.000 kr. (38.400 kr.)
0,28 ha eng med gødsknings- og sprøjteforbud a 25.000 kr. (7.000 kr.)
1,09 ha medjagtforbud a 5.000 kr. (5.450 kr.)
Ejeren har endeligt nedlagt påstand om, at det ved fastsættelsen af erstatningen for afståelse lægges
til grund, at 6,44 ha af det afståede areal var mark og 3,95 ha drænet eng, subsidiært at det lægges til
grund, at en del af det areal på 9,70 ha, der er angivet som mose/sø, var eng. Ejeren har endvidere
nedlagt påstand om, at erstatningen for tilplantningsforbuddet fastsættes til 5.000 kr. pr. ha.
Ejeren har til støtte for påstanden om forhøjelse af erstatningen for det afståede areal nærmere
anført, at arealet indtil 1992 var dyrket mark og eng. Et påbud af 21. august 1992 fra Nordjyllands
Amt til den daværende ejer om ophør af pumpningen fra pumpestationen på ejendommen var
ulovligt. Ejerens manglende reaktion over for påbuddet, der ikke indeholdt klagevejledning, kan
5

ikke tillægges betydning. Det må derfor ved erstatningsfastsættelsen lægges til grund, at det afståede
areal fortsat kunne dyrkes, da fredningssagen blev rejst i 1996. Til støtte for påstanden om
forhøjelse af erstatningen for tilplantningsforbuddet har ejeren anført, at arealet er meget
velbeliggende for tilplantning.
Skov- og Naturstyrelsen har for så vidt angår kravet om forhøjelse af erstatningen for arealafståelse
henvist til, at arealernes tilstand på afståelsestidspunktet må være afgørende, og der derfor ikke er
grundlag for forhøjelse af den tilkendte erstatning. For så vidt angår kravet om forhøjelse af
erstatningen for tilplantningsforbudet har styrelsen henvist til, at 16,53 ha af det areal, der pålægges
tilplantningsforbud, var omfattet af en tidligere fredning, hvor nåletræer alene måtte plantes med
fredningsnævnets tilladelse, og der herefter ikke er grundlag for forhøjelse af den tilkendte
erstatning.
Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om stadfæstelse af Naturklagenævnets erstatningsafgørelse,
dog at der ydes erstatning for afståelse af i alt 3,10 ha engareal a 35.000 kr. pr. ha og 7,40 ha mose a
20.000 kr. pr. ha.

Lb.nr. 61

e

Naturklagenævnet har tilkendt lodsejerne en erstatning på 15.000 kr. specificeret som
2,15 ha løvskov med løvbinding og hugstrestriktioner a 5.000 kr. (10.750 kr.)
0,12 ha eng med gødsknings- og sprøjtningsforbud a 25.000 kr. (3.000 kr~)
0,12 ha eng medjagtforbud a 5.000 kr. (600 kr.)
20 meter sti a 30 kr. (600 kr.)
Ejerne har nedlagt påstand om, at erstatningen fastsættes til ikke under 450.000 kr. Ejerne har til
støtte for denne påstand gjort gældende, at fredningen har medført, at ejerne er afskåret fra at
frastykke en parcel på ca. 1250 m2 til opførelse af et enfamiliehus. Støvring kommune meddelte den
7. oktober 1993 tilladelse hertil. Hanne Kathrine Hansen har i den forbindelse anført, at årsagen til,
at hun bad om at få zonetilladelsen tilbagekaldt var hendes ægtefælles pludselige død, hvorefter hun
opgav det byggeprojekt, der var planlagt på grunden.

Skov og Naturstyrelsen har nedlagt påstand om stadfæstelse af Naturklagenævnets

•

erstatningsafgørelse og har bl.a. henvist til, at ansøgningen om zonelovstillade1se blev trukket tilbage af ejeren
af ejendommen efter en naboklage~ hvorefter kommunen den 17. december 1993 annullerede
zonetilladelsen af 7. oktober 1993.

Lb.nr.8S
Naturklagenævnet har ikke tilkendt lodsejeren erstatning i forbindelse med fredningen, hvorved det
bl.a. blev bestemt, at der ikke må foretages opdyrkning, jordbearbejdning, gødskning eller anvendes
kemiske bekæmpelsesmidler, og hvorved der blev givet Nordjyllands Amt adgang til at foretage
naturpleje på ejendommen. Ejendommen, der tidligere er fredet, har et areal på 1,92 ha.
Ejeren nedlagde under forhandlingsmødet påstand om en erstatning på 2.000 kr., svarende til den
erstatning på 1.000 kr. pr. ha, der blev tilkendt af Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt for plejeadgangen. Ejeren oplyste endvidere, at en del af ejendommen ifølge den tidligere ejer var almindelig
landbrugsjord og ikke overdrev, da fredningssagen blev rejst.
Skov- og Naturstyrelsen har nedlagt påstand om stadfæstelse af Naturklagenævnets
afgørelse.

erstatnings-
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•

Ejeren har nu i skrivelse af 22. august 2006 under henvisning til erklæring af 21. august 2006 fra
den tidligere ejer, Hans Christensen, Kærvej 45, Støvring, fastholdt, at en del af ejendommens areal,
som ifølge Naturklagenævnets kort var overdrev, ikke var overdrev, da fredningssagen blev rejst.
Dette areal blev ifølge den tidligere ejers erklæring i 1990 pløjet og tilsået med kom, og der blev de
efterfølgende år taget høslæt på arealet.
Nordjyllands Amt har i skrivelse af 13. september 2006 oplyst, at det areal, der har været pløjet mv.,
efter amtets opmåling er på 0,5 ha.

Lb.nr. 101
Naturklagenævnet har tilkendt lodsejeren en erstatning på 195.400 kr. specificeret som
1,16 ha nyfredet ager grundtakst 2.000 kr. (2.320 kr.)
1,16 ha med tilplantningsforbud a 2.000 kr. (2.320 kr.)
7,63 ha eng med gødsknings- og sprøjtningsforbud a 25.000 kr. (190.750 kr.)

•

•

•

Ejeren har endeligt nedlagt påstand om, at erstatningen fastsættes til 7.750.000 kr., svarende til den
tabte herlighedsværdi ved fredningen. Ejeren har herved henvist til en af ejeren indhentet vurdering
fra ejendomsmægler Henning Holm-Pedersen, Aalborg.
M vurderingserklæring af 14. juni 2006 fremgår, at ejendommens handelspris, således som den
henligger med hensyntagen til liebhaverværdien, beliggenheden, mølledammen, fisketrappen med
brusende vandfald, vandmøllen, fiskeri samt sjældne fugle ved mølledammen udgør i alt 19,45 mio.
kr. Ejendommens pris, således som den henligger med hensyntagen til, at liebhaverværdien
forsvinder ved omlægning af Lindeborg Å uden om mølledammen og fisketrappen med efterfølgende lavere vandstand i mølledammen og uden brusende vandfald ved fisketrappen samt uden
mulighed for senere brug af ejendommens vandmølle udgør ifølge vurderingserklæringen i alt 11,7
mio. kr.
Ejeren har nærmere anført, at omlægningen af Lindenborg Å og indskrænkningen af vandtilførslen
til åen, vil forringe liebhaverværdien væsentligt bl.a. som følge af, at
• muligheden for at bruge og udbygge vandmøllen forsvinder,
• fisketrappen, der i stor udstrækning bruges af laks og ørred forsvinder,
• der vil ikke længere være noget "brusende" vandfald,
• generelt at den frie vandgennemstrømning forsvinder i forhold til, hvordan det har været i
flere hundrede år,
• møl1edammen bliver stillestående vandhul ved at det frie vandløb forsvinder, og den
indvirkning det vil få på dyreliv såvel i som omkring mølledammen, i hvilken forbindelse
nævnes, at der jævnligt ses oddere omkring møl1edammen og indløbet, og det er givet, at
den forsvinder,
• afskæring af den fri~ vandtilførsel og omledning af åen vil gøre, at fiskemuligheder
forsvinder,
• den foreslåede løsningsmodel med at der efter ansøgning til Amtet kan skaffes vandtilførsel,
for en køber vil være besværligt og et ikke tilfredsstillende bureaukratisk element.
Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om stadfæstelse af
Naturklagenævnets
erstatningsfastsættelse
og har bl.a. anført, at begrænsningen
af
vandtilstrømningen til mølledammen og omlægningen af åen ikke vil forringe ejendommens
herlighed sværdi .
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NordjYllands Amt har endvidere anført, at der stadig vil være en god vandkvalitet i mølledammen
efter omlægningen, og at der heller ikke før fred,ningens gennemførelse var mulighed for at opnå
tilladelse til mølledrift.
Ved besigtigelsen konstateredes, at de tidligere avlsbygninger, der nu til dels anvendes
erhvervsmæssigt, ligger omkring mølledammen, mens de bygninger, der benyttes til beboelse, ligger
i en vis afstand fra mølledammen.

Lb.nr. 103
Naturklagenævnet har tilkendt lodsejeren en erstatning på 16.200 kr. specificeret som
3,23 ha løvskov med løvbinding a 5.000 kr.
Ejeren har nedlagt påstand om, at erstatningen fastsættes til 4,5 mio. kr., svarende til den tabte
herlighedsværdi. Ejeren har herved henvist til den indhentede vurdering af 14. juni 2006 fra
ejendomsmægler Henning Holm-Pedersen, hvoraf fremgår, at ejendommens handelspris før
fredningen er 10,5 mio. kr., mens den efter fredningen er 6,0 mio. kr.
Ejeren har i øvrigt henholdt sig til det, der er anført i forbindelse med påstanden om forhøjelsen af
erstatningen for fredningen af ejendommen lb.nr. 101, der tilhører ejerens hustru.
Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt har nedlagt påstand om stadfæstelse af Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse og har anført, at begrænsningen af vandtilstrømningen til mølledammen og omlægningen af åen ikke vil forringe ejendoIl1Il1ensherlighedsværdi.
Ved besigtigelsen konstateiedes,
mølledammen.

at villaen på ejendommen ligger med udsigt over åen og mod

Taksationskommissionens bemærkninger:
Lb.nr. 4
Efter de foreliggende oplysninger findes der at være ydet fuld erstatning ved den tilkendte erstatning
for engarealet på 25.000 kr. pr. ha. Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse stadfæstes derfor.

•

Lb.nr.ll
Efter de foreliggende oplysninger fmdes der at være ydet fuld erstatning for det areal på 6,26 ha, der
afstås, idet det må lægges til grund, at arealet, da fredningssagen blev rejst, ikke længere blev drevet
som eng, men havde fået karakter af mose/sø. Det må endvidere lægges til grund, at der ved de
tilkendte erstatninger for tilplantningsforbudet, for engarealet og for jågtforbudet er ydet fuld
erstatning. Erstatningen for gødsknings-, sprøjte- og jagtforbudet bør dog fastsættes for 2,03 ha,
svarende til hele parcellens areal. Idet erstatningen for engarealet og for jagtforbuddet herefter
forhøjes til henholdsvis 50.750 kr. og 10.150 kr., mens erstatningsfastsættelsen i øvrigt stadfæstes,
forhøjes den samlede erstatning til 198.100 kr.

Lb.nr. 30
Efter de foreliggende oplysninger findes der at være ydet fuld erstatning ved den tilkendte erstatning
på 25.000 kr. pr. ha for engarealet, men det må lægges til grund, at den fredede eng har et areal på
0,65 ha. Erstatningen forhøjes derfor til 16.300 kr.

Lb.nr. 33
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Efter det fremkomne må det lægges til grund, at 1,67 ha af det fredede areal var eng, da fredningssagen blev rejst. Idet tabet ved fredningens gennemførelse fmdes at kunne fastsættes til 25.000 kr.
pr. ha., tilkendes der ejerne en erstatning på 41.800 kr.

Lb.nr. 34
Efter det fremkomne må det lægges til grund, at 1,77 ha af det fredede areal var eng, da
-fredningssagen blev rejst. Idet tabet ved fredningens gennemførelse findes at kunne fastsættes til
25.000 kr. pr. ha., tilkendes der ejerne en erstatning på 44.300 kr.

Lb.nr. 36
Da ejerne har frafaldet
erstatningsfas tsættelse.

e

klagen

over erstatningsfastsættelsen,

stadfæstes

Naturklagenævnets

Lb.nr. 43
Efter det fremkomne må det lægges til grund, at det fredede areal på 1,44 ha var eng, da fredningssagen blev rejst. Idet tabet ved fredningens gennemførelse findes at kunne fastsættes til 25.000 kr.
pr. ha., tilkendes der ejerne en erstatning på 36.000 kr.
Lb.nr. 51 og lb.nr. 52
Efter de foreliggende oplysninger fmdes der at være ydet fuld erstatning ved den tilkendte erstatning
for engarealerne på 25.000 kr. pr. ha. Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse stadfæstes derfor.

Lb.nr. 53
Det kan efter det for kommissionen fremkomne ikke lægges til grund, at Nordjyllands Amts påbud
·om indstilling af driften af pumpen var ulovligt. Der må herefter ved erstatningsfastsættelsen for
arealafståelse tages udgangspunkt i arealernes tilstand, da fredningssagen blev rejst. Idet det efter
det for kommissionen fremkomne må lægges til grund, at 2,30 ha af det afståede areal, der ved
Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse er angivet som mose/sø, var eng, for hvilket areal der
tilkendes en erstatning på 35.000 kr. pr. ha., forhøjes erstatningen for arealafståelse med 34.500 kr.
Idet der efter det foreliggende, herunder det af Skov- og Naturstyrelsen anførte, ikke er grundlag for
at forhøje den erstatning, der er tilkendt for tilplantningsforbuddet, fastsættes den samlede erstatning
til 312.700 kr.

Lb.nr. 61
Efter det fremkomne, herunder at zonetilladelse til udstykning af en byggegrund blev tilbagekaldt i
1993 efter en naboklage, må det lægges til grund, at ejerne ikke inden fredningssagens rejsning
havde mulighed for at udstykke en byggegrund fra ejendommen. Der findes herefter ikke grundlag
for at forhøje den tilkendte erstatning, hvorfor Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse stadfæstes.

Lb.nr. 85
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Efter det foreliggende må det lægges til grund, at i hvert fald 0,5 ha af ejendommen lovligt kunne
pløjes, gødskes mv., da fredningssagen blev rejst i 1996. Kommissionen finder herefter, at erstatningen for fredningens gennemførelse bør fastsættes til 10.000 kr.
Lb.nr. 101 og lb.nr. 103
Det må lægges til grund, at den nuværende vandstand og vandkvalitet· i mølledammen søges
opretholdt i forbindelse med projektet til ændring af Lindenborg Å's forløb ved Røde Mølle. Når
henses hertil og til de i øvrigt foreliggende oplysninger kan det ikke antages, at fredningens
gennemførelse vil medføre en forringelse af ejendommenes herlighedsværdi. Det kan derfor ikke
antages, at ejendommenes værdinedgang ved fredningen overstiger den tilkendte erstatning. Naturklagenævnets erstatningsfastsættelser stadfæstes derfor.

Der tilkendes ejerne godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand for Taksationskommissionen
nedenfor bestemt.

som

Herefter bestemmes:
Der fastsættes følgende erstatningsbeløb til nedennævnte ejere:
Lb.nr. 4 Anders Nielsen (tidI. Lene 0stergård Andersen)

104.800 kr.

Lb.nr. 11 Bernt Mouritzen Bundgaard

198.100 kr.

Lb.nr. 30 Niels Henrik Bøggild Nielsen

16.300 kr.

Lb.nr. 33 Bent Agersø og Lene Didi Laursen Agersø

41.800 kr.

Lb.nr. 34 Arne Peder Jørgensen og Iben Duus Jørgensen

44.300 kr.

Lb.nr. 36 Thomas og Flemming Christensen (tidI. Kirsten Elisabeth Christensen)

37.300 kr.

Lb.nr. 43 Frank Nejlund

36.000 kr.

Lb.nr. 51 Kristian Poulsen (tid!. Sigrid Højgård Poulsen)

65.700 kr.

Lb.nr. 52 Kristian Poulsen'

197.200 kr.

Lb.nr. 53 Jacob Forchhammer Foldager

312.700 kr.

Lb.nr. 61 Hanne Kathrine Hansen og Poul Erik Brander

15.000 kr.

Lb.nr. 85 Flemming Korgaard

10.000 kr.

Lb.nr. 101 Else Dam Jensen
Lb.nr. 103 Kjeld Werner Jensen

195.400 kr.
16.200 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes som bestemt ved Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005.
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Der tillægges ejerne af lb.nr. 4 og 11 hver 5.000 kr. og ejeren af lb.nr. 51 og 52 ialt 5.000 kr., ejeren
af lb.nr. 30, 2.500 kr. og ejeren af lb.nr. 53, 7.500 kr. i godtgørelse for sagkyndig bistand, eller i alt
25.000 kr., hvilket beløb kan udbetales til Nordjydsk Udvalg for Landboret, Dronninglund. Der
tillægges ejeren af lb.nr. 36, 3.000 kr., ejerne af lb.nr. 61, 5.000 kr., og ejeren af lb.nr. 101 og lb.nr.
103 henholdsvis 8.000 kr. og 2.000 kr., eller i alt 10.000 kr., i godtgørelse for sagkyndig bistand,
hvilke beløb kan udbetales til henholdsvis advokat Per Christensen, Aalborg, Nordvest jysk
Erhvervsrådgivning, Holstebro, og advokat Niels Lyhne, Århus.

B. Vollmond

Svend Aage Jensen

Vagn Kvist
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NATURKLAGENÆVNET>

Naturklagenævnets

afgørelse

af 26. oktober

2005

om fredning af Gravlevdalen,
og opstrøms
i Støvring,

dele af Lindenborg

Skørping,

for Nordjyllands

Å

Arden og Nørager kommuner

i Nordjyllands

Fredningsnævnet

Rebild Bakker

Amt

Amt har den 15. februar 2002 truffet

afgørelse om fredning af Gravlevdalen,

Rebild Bakker og opstrøms dele

af Lindenborg Å.
I 1912 blev dele af Rebild Bakker fredet. Der er i området siden da
gennemført en række fredninger
gennemførelse

af i alt ca. 865 ha. Ved den endelige

af denne fredning ophæves de eksisterende

Fredningsdeklarationen

fredninger.

af 1. august 1951 til sikring af Gravlev Kirkes

frie beliggenhed opretholdes.
Fredningssagen

er rejst den 21. september 1996 af Nordjyllands

Skov- og Naturstyrelsen

med henblik på at forbedre mulighederne

beskytte, pleje og genskabe de landskabelige,
historiske og friluftsmæssige
Gravlev Sø og det naturlige

kulturhistoriske,

forløb af Lindenborg Å.

veIse i medfør af naturbeskyttelseslovens
påklaget af Skov- og Naturstyrelsen,
og Friluftsrådet

hvoraf flere er repræsenteret

natur-

genskabelsen af den tidligere

afgørelse er forelagt Naturklagenævnet

fredningsforening

for at

værdier i Rebild Bakker og Lindenborg

Ådal. Samtidig skal fredningen muliggøre

Fredningsnævnets

Amt og

§

til efterprø-

42. Afgørelsen er tillige

Nordjyllands

Amt, Danmarks Natur-

samt af en lang række lodsejere,

af Nordjydsk Udvalg for Landboret.

1. Fredningsamrådet

Fredningen omfatter et areal på godt 1.000 ha beliggende

i Støvring,

Skørping, Arden og Nørager kommuner og rummer naturhistoriske,
~

belige, kulturhistoriske

og rekreative

interesser.

landska-

2

Gravlevdalen

fik sin nuværende hovedform

i den seneste istid. Under

selve istiden fungerede dalen som en større tunneldal, der førte smeltevand frem mod isranden i syd. Herved opnåede dalen sin nuværende dybde, hvor bunden ligger næsten 100 meter under det omgivende landskab. I
slutningen af istiden, hvor klumper af dødis spærrede for afløb i dalbunden og endnu lå tilbage i de højereliggende
rakteristiske

områder, opstod de ka-

former omkring Rebild Bakker. Terrasserne

ned mod Gravlev

Sø og holmene i dalen afspejler opdæmme de issøer, og ravinerne, som opstod ved erosion af smeltevandet

i et endnu vegetationsfrit

område,

dannede de falske bakker.
De sidste 15.000 års processer

kan især aflæses i dalbunden. Da isen

forsvandt, blev afløbet åbnet mod nord. I Gravlev Sø og i andre lavninger findes tykke aflejringer

af tørv og andre organiske sedimenter samt

søkalk.
Et af de mest karakteristiske

elementer i dalen i dag er de talrige

store kildevæld med konstant vandføring

og temperaturer,

som hører til

landets største. Blandt disse skal fremhæves Lille Blåkilde, Ravnkilde,
Kovads Bæk og Rold Kilde.
De biologiske

interesser er særligt knyttet til områdets kilder, vand-

løb, moser, enge, overdrev og løvskove, der rummer mange sjældne plantearter.
De mange kilder med tilhørende kildefelter
flora og fauna. Også langs vandløbene

og afløb rummer en righoldig

findes en righoldig flora og fau-

na, bl.a. lever odderen her. Særligt omkring Lindenborg A's forløb gennem Nørlund og Lindenborg Skove findes flere forskellige typer af enge,
dels mere tørre former med overdrevsvegetation,
med rigkærsvegetation.

Ved Stubberupgård

knyttede overdrevsarealer,

findes ekstremrigkær med til-

hvor der stadig foregår græsning.

En væsentlig del af bakkedragene

omkring Lindenborg A er dækket af løv-

skov og -krat og rummer store biologiske
bevoksninger.

dels vældprægede enge

værdier, bl.a. i urørte bøge-

I den statsejede Bjergeskov

findes voksestedet for orki-

dearten Fruesko.
Områdets bestand af kronvildt tilhører den oprindelige
vildt i Danmark. Skovråder for kronvildtet.

og

moseområderne

stamme af kron-

langs Lindenborg A er kerneom-
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De landskabelige værdier er navnlig knyttet til det markante dalstrøg,
der er omgivet af et smukt, kuperet

landskab med heder, overdrev, løv-

skove og dyrkede jorder. Særlig karakterfuldt
bild, hvor lyngklædte "falske bakker"

er landskabet omkring Re-

falder næsten 100 m fra det højt-

liggende plateau ved Rebild By til ådalens bund. Fra Rebild Bakker er
der flere smukke udsigter over den brede og åbne del af Lindenborg Adal
mod bakkedragene omkring Gravlev, og fra ådalen findes tilsvarende
smukke udsigter mod de skov- og lyngklædte Rebild Bakker. Den øvrige
del af Lindenborg Adal er snæver og skovklædt uden mange udsigter, men
med et usædvanlig righoldigt og varieret
Ved ophør af den hidtidige bortpumpning

skovbillede.
af vand fra engene mellem Grav-

lev By og Lindenborg A er den tidligere Gravlev Sø delvist genopstået
som en lavvandet sø, der dels har gjort landskabet smukkere, dels har
givet nye muligheder

for planter og dyr, som ellers var forsvundet fra

området.
De kulturhistoriske

interesser er overvejende knyttet til anlæg i for-

bindelse med områdets vandløb. Ved Stubberupgård
ligget befæstningsanlæg

til kontrol

sterne findes som voldsteder.
hulveje og dæmningsanlæg.

og Buderupholm har

af passagen over Lindenborg A. Re-

Flere steder langs åen findes rester af

Lindenborg A og dens tilløb har været opstem-

met til drift af vandmøller.

Kun opstemningen

ved Røde Mølle eksisterer

stadig. Rebild Bakker er af stor kulturhistorisk

betydning som mødested

for dansk-amerikanere.
De rekreative værdier er især knyttet til de mange forskellige og markant sammensatte landskaber og landskabselementer.
af Nordjyllands

mest besøgte udflugtsområder.

Blåkilde og Frueskoens voksested
2. Baggrunden

for fredningssagens

Rebild Bakker er et

Også Ravnkilde, Lille

er af stor rekreativ interesse.
rejsning

Sagsrejserne ønsker at erstatte de mange forskellige fredningsbestemmelser med bestemmelser,

der, ud over at beskytte områdets frednings-

mæssige værdier, også giver mulighed
og naturhistoriske
standshævning
løb.

for at forbedre de landskabelige

værdier, herunder ved at gennemføre en mindre vand-

og genskabe Gravlev Sø og Lindenborg A's naturlige for-
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Sådanne ajourførte, overskuelige

og ensartede fredningsbestemmelser

samtidig gøre det lettere for såvel lodsejere som myndigheder

vil

at admi-

nistrere området i fremtiden.
Sagsrejserne har endvidere ønsket at justere områdets afgrænsning,
navnlig af hensyn til de naturhistoriske

og kulturhistoriske

interes-

ser. Ud over det allerede fredede areal på ca. 865 ha ønskes yderligere
ca. 152 ha medtaget i fredningen - dels et areal med to søer ved Buderupholm, der er skabt som mølledamme

i forbindelse med kilder, dels

arealer mellem Gravlev By og den genskabte Gravlev Sø, dels et overdrevsareal ved Stubberupgård,
stor naturhistorisk

der sammen med et ekstremrigkær har meget

interesse, dels arealer omkring Lindenborg Å's øvre

løb, hvorefter samtlige vådområder
3. Områdets planlægningsmæssige

EF-fuglebeskyttelsesområde
Den altovervejende

omkring åen indgår i fredningen.

status mv.

og EF-habitatområde

del af fredningsområdet

indgår i EF-fuglebeskyttel-

sesområde nr. 4, Rold Skov, og EF-habitatområde

nr. 20, Rold Skov, Lin-

denborg Ådal og Madum Sø.
Grundlaget for udpegningen
af ynglende hvepsevåge.

som fuglebeskyttelsesområde

Grundlaget for udpegningen

som habitatområde

særlige arter som særlige naturtyper.
damflagermus,

bæklampret

er forekomsten

er forekomsten af såvel

Blandt arter kan nævnes odder,

og orkideen Fruesko. Blandt naturtyper kan

nævnes tørre dværgbusksamfund

(heder), enebærkrat på heder, overdrev

eller skrænter, artsrige overdrev, kilder eller væld med kalkholdigt
vand, rigkær, bøgeskov på morbund uden kristtjørn og elle- og askeskove
ved vandløb, søer og væld.
Nationale interesser
Området indgår som en vigtig del af det større nationale naturområde
Rold Skov-Lille Vildmose.
Med undtagelse af den nordvestlige del indgår området ligeledes i det
nationale biologiske interesseområde Rold Skov.
Området mellem Stubberupgård
logiske interesseområde

og Buderupholrn indgår i det nationale geo-

Gravlevdalen-Rebild

Bakker.
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Regionale

interesser

Størstedelen

af området

peget som regionalt

er i Nordjyllands

naturområde,

telsen af et varieret

plante-

logiske og kulturhistoriske
se under hensyn

planter beskyttes,

og dyreliv

ud-

og særlige landskabelige,

interesser,

at sikre en flersidig
interesser

at sikre, at spredningsmulighederne

og at forvalte de internationale

så beskyttelsen

2001-2013

hvor målet bl.a. er at sikre beskyt-

til natur- og kulturhistoriske

luftsliv og turisme,

områder,

Amts Regionplan

af de internationalt

geo-

anvendel-

samt frifor dyr og

naturbeskyttelses-

truede naturtyper

og ar-

ter varetages.

Naturbeskyttelsesloven
Den delvist opståede

Gravlev

Sø, Lindenborg

og moser omkring søen, åen og bækken,
heder og overdrev på bakkerne
skyttelseslovens

§

Rold Skov, skovpartierne

borg

hedearealer

mod Gravlevdalen

jf. lovens

jf. lovens

4. Fredningsnævnets

Fredningsnævnet

§

i Rebild

Bakker

16, omkring Kovads

behandling

arealer dækket

vandlidende

- som følge af genskabelsen

påstand

om

"ekspropriationsområSø, dels

indtil kote 6.65 DNN, der er - eller vil blive

landbrugsmæssig

udnyttelse,

tilskuds-

af Gravlev Sø. Fredningsnævnet
arealerne vil være uegnede

vil de kunne være af værdi

og støtteordninger,

og at mange lodsejere

i den del af fredningens

til

i rela-

at en afståelse

ikke

har udtalt sig herimod.

har ikke fundet tilstrækkeligt

uden for det vandlidende
serne.

stort set fulgt frednings-

angivne

har herved bl.a. lagt vægt på, at uanset

et jagtforbud

af fredningen

af søflade i Gravlev

arealer

Fredningsnævnet

omkring flere fortids-

ikke fulgt sagsrejsernes

tilstødende

anses for påkrævet,

17, omkring

Bæks nedre løb samt Linden-

og afgørelse

af det i fredningen

de", som dels omfatter

tion til landbrugets

§

§ 18.

forslaget. Dog har fredningsnævnet

egentlig

af naturbe-

samt Oplev Krat, åbeskyttel-

har i den trufne afgørelse

statslig overtagelse

er omfattet

jf. naturbeskyttelseslovens

A nedstrøms Nybro samt beskyttelseslinjer

minder,

i Rebild Bakker og

3.

Der findes skovbyggelinje,

seslinje,

A og Kovads Bæk samt enge

grundlag

for at medtage

"interesseområde" , der ligger

ekspropriationsområde,

som påstået

af sagsrej-

6
~

Fredningsnævnet

har heller ikke fulgt påstanden

om fjernelse af vildt-

hegnet nord for bygningerne ved Røde Mølle

(lb.nr. 101) og dermed hin-

dre eller væsentligt indskrænke muligheden

for ejendommens

drift som

hjortefarm.
Fredningsnævnet

har tiltrådt sagsrejsernes

forslag til mindre justerin-

ger af fredningsgrænsen.
Fredningsnævnet

har endvidere tiltrådt de aftaler, som sagsrejserne un-

der sagens behandling har indgået, dels med Niels Moes
driften af nærmere angivne arealer på matr.nr. 8c,
By, Gravlev, dels med A/S Lindenborg

(lb.nr. 94) om

8x, 8v og 19s Oplev

Gods (lb.nr. 102) og Nørlundfonden

(lb.nr. 104), hvorefter de indgåede aftaler med Skov- og Naturstyrelsen
efter skovloven optages som fredningsbestemmelser

i fredningsafgørelsen

for så vidt angår de af aftalerne omfattede arealer.
Fredningens
Hovedformålet

indhold
med fredningen er at bevare, genoprette

skabelige, naturhistoriske

og kulturhistoriske

værdier i Rebild Bakker

og Lindenborg Adal med særlig vægt på de landskabelige
Bakker og de naturhistoriske

og pleje de landværdier i Rebild

værdier i og omkring kilder, enge, over-

drev og løvskove samt - med respekt for de naturhistoriske
at forbedre mulighederne

for den rekreative udnyttelse

interesser -

af området.

Der er fastsat en række delmål for fire nærmere angivne delområder delområde A (Rebild Bakker), delområde B (den smalle, delvist skovklædte ådal syd for Røde Mølle), delområde C (den brede ådal nord for Røde
Mølle) og delområde D (bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen nord for Røde Mølle) .
Der må ikke foretages opdyrkning

eller jordbearbejdning

gødning og kemiske bekæmpelsesmidler.

der på fredningskortet

eller anvendes

Undtaget herfra er de arealer,

er angivet som mark, og som fortsat må dyrkes

landbrugsmæssigt.
Der er forbud mod tilplantning med træer og buske af landbrugsarealer
og andre åbne arealer. Eksisterende

skovarealer kan tilplantes - løv-

skove dog kun med løvtræer. Løvskove må ikke renafdrives,
ves med plukhugst.
Der er forbud mod udsætning af frilandsgrise
tefarme. Den eksisterende

hjortefarm

og oprettelse

på Røde Mølle

men kan dri-

af nye hjor-

(lb.nr. 101) kan op-
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retholdes og hjortehegnet

bevares, så længe hjortefarmen består, under

forudsætning af at arealerne fortsat kan holdes græsdækkede.
Yderligere afvanding

i form af udgrøftning

sted, og bortpumpning

og dræning må ikke finde

af vand inden for fredningens

råde" må ikke genoptages

"ekspropriationsom-

eller fortsættes. Pumperne inden for området

skal fjernes.
Der må ikke ske terrænændringer,
genopretning.
Der må ikke ske bebyggelse

bortset fra indgreb som led i natur-

eller opstilles skure, master, møller eller

andre tekniske anlæg. Fredningen

er dog ikke til hinder for bebyggelse

mv. inden for de arealer, der på fredningskortet
gårdspladser og gartnerier.

er angivet som haver,

Der må ikke etableres skydebaner, motorba-

ner eller lignende. Der må ikke opsættes hegn, bortset fra sædvanlige
kreatur- og fårehegn.
Der kan ske naturgenopretning

i overensstemmelse

med de i fredningen

nærmere angivne projekter med henblik på at genskabe dels Gravlev Sø,
dels Lindenborg A's oprindelige

forløb.

Vandløb, kilder og væld må ikke reguleres,

fyldelse af fredningens

medmindre det sker til op-

formål som led i den beskrevne naturgenopret-

ning.
Offentlighedens

adgang reguleres

ved lovgivningens

almindelige bestem-

melser. Der kan etableres nærmere angivne stier.
Fiskeri med faste fangstredskaber,

ningens "interesseområde",

net og ruser er ikke tilladt i fred-

bortset fra i forbindelse med pleje af fi-

skebestanden. Jagt er ikke tilladt inden for fredningens
onsområde".
Fredningen indeholder

endvidere bestemmelser

om pleje.

"ekspropriati-
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5. Klager og sagsrejsernes

5.1. Fredningsområdets

bemærkninger

til klagerne

udstrækning

Danmarks Naturfredningsforening

finder, at fredningsområdet

des, så hele ådalen nord for Nørlund

bør udvi-

Skov og syd for Oplev medtages

i

fredningen.
Sagsrejserne

finder ikke, at der er grundlag

lige udvidelser

af fredningen,

for de foreslåede,

men er positive

delse med et 2 til 3 ha stort overdrevsareal
Stubberupgård,

matr.nr.

Naturstyrelsen

er endvidere positiv

et beskyttet
de. Amtet

10a, Arestrup,

overdrevsareal

vest

betyde-

over for en mindre udvi-

nord for Nørlund

Skov på

Ersted By (lb.nr. 105). Skov- og

over for at udvide

fredningen med

for Røde Mølle af landskabelige

finder, at dette areal er af mindre betydning

grun-

i den samlede

fredning.

Lb.nr. 15, Søren Pindstrup,
levvej udtaget
Sagsrejserne
Gravlevvej

ønsker

et nærmere

angivet areal ved Grav-

af fredningen.

fastholder

den foretagne

for at bevare udsynet

afgrænsning

af fredningen

fra vejen over Gravlev

langs

Sø og Rebild

Bakker.

Lb.nr. 51 og 52, Sigrid Poulsen
aler beliggende

i fredningens

idet de fastsatte

begrænsninger

gødskning

og sprøjtning)

medregnes

i harmoniarealet

og Christian

Poulsen,

ønsker

"interesseororåde" udtaget
for arealernes

indebærer,

og udnyttes

ningen vil blive meget ekstensiv.

af fredningen,

udnyttelse

at arealerne

(forbud mod

ikke længere vil kunne

i husdyrproduktionen,

Arealerne

to engare-

vil heller

da græs-

ikke længere

kunne afvandes.
Sagsrejserne
mod gødskning

fastholder,

at arealerne

og sprøjtning

af hensyn

Der er efter drøftelse med Buderupholm

bør indgå i fredningen
til vandkvaliteten
Statsskovdistrikt

med forbud

i Gravlev

Sø.

fundet en løs-

ning på afvandingsforholdene.

Lb.nr. 27, Marianne
deres ejendom
Sagsrejserne

er enige heri og har foreslået

24 og 25, således

på ejendommen

at fredningsgrænsen

at et nærmere

henblik på afskærmning

en mindre korrektion

og ejendommene

veje og eksisterende

tidig foreslået,

ler campering

ønsker fredningsgrænsen

på

justeret.

fredningsgrænsen

lære forhold,

og Jens Erik Nielsen,

under lb.nr.

i højere grad følger de matrikuhar sam-

levende hegn opretholdes

af fredningsororådet fra bymæssig

i højsæsonen.

lI, 18, 21,

levende hegn. Sagsrejserne

angivet

af

med

bebyggelse

el-
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Lb.nr. 102, Lindenborg
fredningsgrænsen
Sagsrejserne

Gods, har anført,

øst for Springkilden

har bemærket,

at der er usikkehed

i Rold Vesterskov.

at fredningskortet

så det fremgår, at en "vildtager"

omkring

på klagers

vil blive tydeliggjort,
ejendom ikke er omfattet

af fredningen.

5.2. Indholdet

af fredningen

Formål sbes temme lsen
Der bør ifølge Skov- og Naturstyrelsen
målsbestemmelsen

indsættes

idet den altovervejende

indgår i de udpegede

internationale

Ifølge

§

beskyttelsesområder.

afgørelse

lb.nr. 101 opretholdes,

Skov- og Naturstyrelsen
ådalen

kan den eksisterende

og hjortehegnet

og Nordjyllands

(engen) nord for bygningerne

hjortefarm

bevares.

Amt finder, at hjortehegnet

i

ved Røde Mølle bør fjernes, idet

hegnet landskabeligt

set er et dominerende

intensive afgræsning

påvirker

fremmede lement , og idet den

engen s flora og fauna i negativ retning.

Efter Danmarks Naturfredningsforenings
ne ved Røde Mølle fjernes på længere
Sagsrejserne

del af fredningsområdet

ved Røde Mølle

1 i fredningsnævnets

på ejendommen

i for-

§ 1 om forholdet til de internationale

i fredningens

beskyttelsesområder,

Hjortehegnene

en tilføjelse

opfattelse

bør alle hjortehegne-

sigt.

kan ikke støtte forslaget.

Forbuddet mod tilplantning
§

1 i fredningsnævnets

af landbrugsarealer

afgørelse

indeholder

et forbud mod tilplantning

og andre åbne arealer.

Lb.nr. 32, Gerda Jensen, har påklage t tilplantningsforbuddet.
Forbuddet bør ifølge sagsrejserne
i strid med den eksisterende
kendelse af 11. november

opretholdes.

Arealerne

fredningskendelse,

1963 om fredning

er tilplantede

Overfredningsnævnets

af arealer i og omkring Grav-

levdalen. Træerne bør fjernes ved omdriftsalder.

Fjernelse

af nåletræsbeplantninger,

Danmarks Naturfredningsforening
gerne fjernes på nærmere

angivne

beskyttelse

har foreslået,

af overdrev
at nåletræsbeplantnin-

overdrevsarealer

på ejendommene

10
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matr.nr.

lo, Buderupholm

Gravlev By, Gravlev
Sagsrejserne
plantede

Hgd., Buderup

(lb.nr. 47) og matr.nr.

7a,

(lb.nr. 48).

kan støtte forslaget

og har påpeget,

i strid med Overfredningsnævnets

at arealerne

kendelse

er til-

af 11. november

1963.

Nåletræsbeplantningen

på matr.nr.

Efter Skov- og Naturstyrelsens
matr.nr.

7a bør fjernes ved omdriftsalder.

opfattelse

bør nåletræsbeplantningen

10 også fjernes ved omdriftsalder.

beplantningen

på

Efter amtets opfattelse

fjernes senest fem år fra fredningens

bør

endelige gennemfø-

relse.

Danmarks

Naturfredningsforening

drevsarealerne

på matr.nr.

tensive landbrugsmæssige

har endvidere

7a beskyttes

udnyttelse

foreslået,

at over-

mod randpåvirkning

ved at binde arealerne

fra den insammen med

et ca. 5 ha stort dyrket areal, der herefter udlægge s til vedvarende
græsning med forbud mod gødskning

og anvendelse

af kemiske bekæmpelses-

midIer.
Skov- og Naturstyrelsen
strækkeligt

finder ikke, at foreningens

gennemarbejdet

med hensyn

for den øvrige arealanvendelse
derfor ikke ændres
for områdets

udpegning

samlet vurdering

til afgrænsning

på den berørte

som foreslået.

og behov

status for disse og andre af områdets
plan, der skal udarbejdes
teringen

idet de omhandlede
kringliggende

Amtet

meget værdifulde

Skov- og Naturstyrelsen
sig bestemmelsen

i

det mod bebyggelse

indgå i en

for at opnå gunstig bevarings-

naturtyper

i den forvaltningsår som led i implemen-

kan støtte foreningens
kalkoverdrev

forslag,

er truet af den om-

§

bestemmelser
og Nordjyllands

ikke omfatter

På grund af beliggenheden

arealer

afgørelse,

hvorefter

forbud-

inden for de på fredningskor-

af flere af disse arealer er der dog af landde bebyggelsesmæssige

Det drejer sig om arealer på ejendommene

lb.nr. 6, 16, 47, 48, 50,

tilslutte

og gartnerier.

grunde behov for at regulere

gennem fredningen.

Amt kan principielt

4 i fredningsnævnets

tet angivne haver, gårdspladser

komstarealet

bør

landbrugsdrift.

De bebyggelsesregulerende

skabelige

over

indgår i grundlaget

vil spørgsmålet

inden for de kommende

af habitatdirektivet.

og afvejning

ejendom. Fredningen

Da overdrevene

som EF-habitatområde,

af muligheder

forslag er til-

forhold
under

64, 64a, 78, 81, 83, 84, 92 og 94 samt an-

til Rebild Park

(lb.nr. 21) med undtagelse

af parkerings-
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arealet. De omhandlede arealer er, med en enkelt undtagelse
64a), omfattet af eksisterende

(lb.nr.

fredninger, hvori der indgår bestemmel-

ser om enten forbud mod bebyggelse

eller bebyggelsesregulerende

bestem-

melser.
Naturgenopretning
Genskabelse af Gravlev Sø
Ifølge § 5 i fredningsnævnets

afgørelse kan der ske naturgenopretning

med henblik på at genskabe Gravlev Sø i overensstemmelse
udarbejdet af Redeselskabet
Sagsrejserne

med et projekt

af februar 1996.

er af den opfattelse,

at de våde/lavtliggende

arealer i

fredningens "ekspropriationsområde" , som bliver direkte berørt af projektet, bør afstås til staten. Dels fordi der er tale om et meget vidtgående indgreb i forhold til den nuværende

tilstand, dels for at sikre

en fælles forvaltning og pleje af arealerne,
uhensigtsmæssigt,
ejendomsopsplittet

dels fordi det forekommer

at tilsyns- og plejekompetencen

i et så lille og

område er fordelt på to myndigheder

Skov- og Naturstyrelsen

- henholdsvis

for egne og amtet for privatejede

til kommer, at de af fredningsnævnet
bet ligger tæt på handelspriserne

tilkendte

arealer. Her-

erstatninger for indgre-

i området.

Forlægning af Lindenborg Å ved Røde Mølle
Ifølge

§

5 i fredningsnævnets

afgørelse kan Lindenborg A's oprindelige

forløb ved Røde Mølle retableres
jekt udarbejdet af Nordjyllands
~

i overensstemmelse

med et skitsepro-

Amt den 25. maj 1999. Det er herved

forudsat, at fredningsnævnet ved en tillægskendelse
ling til vandforsyningen
vandkvalitet

i mølledammen,

på ny tager stil-

såfremt en tilfredsstillende

i dammen ikke kan opretholdes.

Lindenborg A ledes ved Røde Mølle ind igennem mølledammen

og over en

fisketrappe, der er etableret i 1982. Aens frie forløb gennem Thorstedlund Skov og Vesterskov afbrydes kun af stemmeværket

ved Røde Mølle.

Projektet skal sikre et uhindret åløb uden om mølledammen,
og møllen af hensyn til de naturvidenskabelige

fisketrappen

interesser i vandløbet.

Forlægningen af åen påtænkes at skulle ske til et forløb umiddelbart
øst for møl ledammen , der efter terrænformerne
oprindelige forløb.

antages at have været det

Lb.nr. 101, Else Dam Jensen, har i klagen anført,

baseret på ukorrekte oplysninger

om Lindenborg

at skitseprojektet

er

A's og Røde Mølles for-
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hold, og at der ikke er fremført væsentlige konkrete begrundelser
projektet. Den eksisterende mølledam

for

er en væsentlig del af kulturmil-

jøet ved møllen, og den vil forsvinde, hvis den ikke længere forsynes

A.

med vand fra Lindenborg
af vandtilstrømningen

Der er ikke foretaget reelle undersøgelser

i området - hverken for så vidt angår konkrete

kildevæld eller overfladetilstrømningen.
strømning af overfladevand

til-

fra en grøft, men det er ikke tilstrækkeligt

til at opretholde vandmængden
nævnets forbehold vedrørende
og er ikke en tilstrækkelig
Klager bestrider,

Der sker kun periodevis

og -kvaliteten i mølledammen.
vandkvaliteten

beskyttelse

at Lindenborg

Frednings-

i dammen er ikke relevant

af klagers interesser.

A i nyere tid er reguleret ved Røde

Mølle af hensyn til møllens drift. Møllen er historisk lagt ved åen og
ikke omvendt. Møllen og dermed å-forløbet kan føres tilbage - i hvert
fald til 1600-tallet.
Klager bestrider

ligeledes, at der øst for Røde Mølle er spor efter et

tidligere åløb. Der er tale om en afvandingsgrøft
hverken amtet eller fredningsnævnet

af nyere dato, og

har foretaget reelle undersøgelser

heraf.
Sagsrejserne

fastholder, at det udarbejdede naturgenopretningsprojekt

bør gennemføres. Ved et naturligt

forløb af åen forstås et forløb i den

laveste del af ådalen. Derfor ønskes det nye vandløb forlagt til de eksisterende grøfter i bunden af ådalen. Møllen er i sin tid placeret således, at der kunne skabes et fald over møllehjulet.
lagt til en højere placering,

Derfor er åen for-

hvorfor der senere er lavet en fisketrap-

pe uden om vandmøllen.
Modelberegninger

viser, at mølledammen

vil kunne opretholdes som en

forholdsvis ren dam også uden tilførsel af eventuelt renere kildevand.
Projektet er udformet således, at der er mulighed for at tilføre en
delstrøm fra Lindenborg

A

des. Det kulturhistoriske

til mølledammen,

så vandstanden

kan oprethol-

miljø omkring møllen vil således kunne beva-

res.
Lb.nr. 102, Lindenborg

Gods, har påpeget,

at projektet vil indebære, at

et areal på klagers ejendom vil komme til at ligge på den anden side af
åen uden adgang for klager.
Sagsrejserne

vil være indforstået med, at der i givet fald ydes en pas-

sende erstatning
areal.

for vanskeliggørelsen

af adgangen til det omhandlede
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Jagt forbuddet
i § 6 i fredningsnævnets

Jagtforbuddet

afgørelse

omfatter

fredningens

"ekspropriationsområde".

Ifølge sagsrejserne

bør jagtforbuddet

gens "interesseområde",

først og fremmest

også fordi det er vanskeligt
hvis afgrænsning

defineres

"Interesseområdet"

udvides

at håndhæve

frednin-

af hensyn til fuglelivet,
et jagtforbud

af en terrænkote

er klart afgrænset

til at omfatte

men

i et område,

og ikke af et synligt skel.

af veje og stier eller tydelige

terrænforskelle.

Adgangsforholdene

mv.

Danmarks Naturfredningsforening
gang til fredningsområdet
kirkesti mellem
Sagsrejserne
Friluftsrådet

Buderup

har foreslået,

forbedres

ved genetablering

ad-

af pen tidligere

og Gravlev.

kan støtte forslaget.
har foreslået,

at der etableres

heden til at færdes over Lindenborg
det "Springkilden"
ruphus Voldsted
Sagsrejserne

at offentlighedens

en adgang for offentlig-

Å ved Nordre Bro, og at kildeområ-

på østsiden af Lindenborg

Å og adgangen

til Stubbe-

sikres.

finder ikke, at det vil være foreneligt med de store bio-

logiske interesser
givne strækning.

i området at etablere passager

Springkilden

kan opleves uden yderligere
skal have nogen

ligger tæt på den eksisterende

adgang for publikum.

formidlingsmæssig

rydning af vegetation.
dels være i modstrid

over åen på den anskovvej og

Såfremt voldstedet

værdi, vil det indebære

en omfattende

Et sådant indgreb vil dels være bekosteligt,

med den indgåede

skovlovsaftale

med Lindenborg

Gods.

6. Naturklagenævnets
Naturklagenævnet

behandling

besigtigede

det og holdt et offentligt

På mødet foreslog
burde hindre

af sagen

den 21. og den 22. maj 2003 fredningsområ-

møde med deltagelse

af bl.a. sagens parter.

Danmarks Naturfredningsforening,

et andet

at fredningen

(naturligt) forløb af Lindenborg

Sø end det, der er indeholdt

i det foreliggende

jekt af februar 1996, og som forudsætter

ikke

Å gennem Gravlev

naturgenopretningspro-

en banket mellem

søen og åen.
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Skov- og Naturstyrelsen

Heller ikke Nordjyllands

var umiddelbart

positiv over for forslaget.

Amt ville modsætte

sig forslaget, men under-

stregede, at det i givet fald vil kræve tilladelse efter vandløbsloven.
Nordjyllands

Amt har på nævnets

foranledning redegjort nærmere for den

tekniske løsning, der skal sikre, at vandbalancen
de Mølle kan opretholdes efter forlægningen
Amtet har endvidere - ligeledes

i mølledammen

ved Rø-

af Lindenborg A.

på nævnets foranledning - foretaget en

registrering af truede plantearter
matr.nr. 7a, Gravlev By, Gravlev

på kalkoverdrevene

på ejendommen

(lb.nr. 48) med henblik på en vurde-

ring af behovet for en bedre beskyttelse.
Lb.nr. 101, Else Dam Jensen, har over for nævnet redegjort nærmere for,

hvilke konsekvenser, herunder økonomiske,

en fjernelse af hjortehegnet

nord for bygningerne på Røde Mølle vil få for hjortefarmens

fortsatte

drift.
7. Naturklagenævnets

afgørelse

I sagens behandling, herunder besigtigelse
deltaget 8 af Naturklagenævnets

og det offentlige møde, har

10 medlemmer:

Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise

Andreasen,

Peter Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Poul Søgaard og Jens
Vibjerg.
Det tiltrædes, at der gennemføres

en fredning efter naturbeskyttelses-

lovens kapitel 6 til sikring af de landskabelige,
turhistoriske og rekreative værdier

naturhistoriske,

i Gravlevdalen,

kul-

Rebild Bakker og

Lindenborg Adal.
Fredningsområdets

afgrænsning

Den afgrænsning af fredningen,

som fredningsnævnet

har fastlagt, til-

trædes med følgende ændringer:
Lb.nr. 11, 18, 21, 24, 25 og 27
Fredningsgrænsen

korrigeres ved Rebild By, som foreslået af sagsrejser-

ne, hvorefter grænsen enten følger ejendomsskel,
fredskovsgrænser.

Ørnebjergvej

eller
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Lb.nr. 105
Et flertal på 7 af nævnets medlemmer

stemmer

på matr.nr.

udvides mod vest med et ca. 16 ha

10a Ersted By, Årestrup,

stort landbrugsareal

Mindretallet

for, at fredningsgrænsen

og et ca. 2 ha stort overdrev.

(Ole pilgaard)

stemmer

for, at fredningsgrænsen

alene ud-

vides med overdrevsarealet.

Fredningsbestemmelser

Nævnet

tiltræder

enstemmigt

fredningsbestemmelserne

der medtages

følgende ændringer

i fredningsnævnets

en tilføjelse

internationale
vereliggende

der medtages

til

så Lindenborg

gennem Gravlev

af, at de la-

omkring Gravlev

Sø gennem

5 i fredningsnævnets
at fredningen

afgørelse

ikke er til hin-

naturgenopretningsprojekt

Å med fredningsnævnets

om

for Gravlev

godkendelse

Sø

ledes

Sø,

i § 6 i fredningsnævnets

jagtforbuddet

fatte fredningens
der, uanset

§

hvoraf det fremgår,

der for, at det foreliggende
kan ændres,

til de

som lysåbne enge,

en tilføjelse

naturgenopretning,

om forholdet

samt en præcisering

i "interesseområdet"

pleje skal opretholdes

til

afgørelse:

i formålsbestemmelsen

beskyttelsesområder

arealer

af og tilføjelser

"interesseområde",

afgørelse

foranledning

til at om-

idet det samtidig bestemmes,

forbuddet, med fredningsnævnets

Naturstyrelsens

udvides

kan afholdes

godkendelse

at

på Skov- og

2 til 3 fællesjagter

om

året,

bestemmelsen

om stier i

nævnets godkendelse

6 suppleres,

§

kan etableres

By, Gravlev,

og matr.nr.

1cæ, Bu-

Hgd., Buderup,

der medtages

en bestemmelse

By afskærmer

det fredede område fra bymæssig

i højsæsonen,

på matr.nr.

ping, skal opretholdes,
ejendommen

at der med frednings-

en 2-300 meter lang sti ved Lunde-

hus på matr. nr. 7a og 7b, Gravlev
derupholm

således

matr.nr.

om, at det levende hegn, der ved Rebild
bebyggelse

og campering

3b, 4a, 4ay, 4f og 42 c, Rebild By, Skør-

at nåletræsbeplantningen

10, Buderupholm

Hgd.

på kalkoverdrevet

på

(lb.nr. 47), fjernes senest
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5 år fra fredningens
ningen på matr.nr.

endelige

gennemførelse,

1dy, Buderupholm

og at juletræstilplant-

Hgd., Buderup

(lb.nr. 32i, fjer-

nes ved omdriftsalder,

der medtages

en bestemmelse

tionsområde"

overtages

Nævnet tiltræder
ningsnævnets

af staten

endvidere

afgørelse

om, at arealer

om bebyggelse,

de for de i sagsrejsernes

at undtagelsen

i § 4 i fred-

for så vidt angår bebyggelse

viste gårdspladssignatur,

klager

"ekspropria-

som led i fredningen.

enstemmigt,

den for den på fredningskortet

i fredningens

nærmere

in-

ikke skal gæl-

angivne ejendomme

under lb.nr.

6, 16, 47, 48, 50, 64, 64a, 78, 81, 83, 84, 92 og 94. Ejendommene

skal

være undergivet

be-

stemmelser

bygningscensur/omfattet

som i de eksisterende

Et flertal tiltræder
for ankomstarealet

til Rebild

arealet. Bebyggelse,
des være undergivet

Mindretallet

endvidere,

herunder

af bebyggelsesregulerende

fredninger.

at undtagelsen

Park

heller ikke skal gælde

(lb.nr. 21) bortset

opstilling

af skulpturer

fra parkeringsmv., skal såle-

censur.

(Ole Pilgaard)

arealet skal være omfattet

finder

ikke, at opstilling

af skulpturer på

af censurbestemmelser.

Der var enighed om, at der ikke var fornødent grundlag

for at udtage et

ca. 4,5 ha stort landbrugsareal

7a, Gravlev By,

Gravlev

på ejendommen

(lb.nr. 48), af landbrugsmæssig

binding af de fragmenterede

se af det foreliggende

drift med henblik på en sammen-

overdrevsarealer

Der var enighed om, at fredningen

matr.nr.

på ejendommen.

skulle give mulighed

naturgenopretningsprojekt

denborg Å ved Røde Mølle, idet nævnet

om forlægning

på baggrund

i sagen har lagt til grund, at vandstanden

for gennemførelaf Lin-

af amtets redegørelse

i mølledammen

vil kunne op-

retholdes.

Der var enighed om at afvise Friluftsrådets

Der var enighed om ikke at kræve hjortehegnet
Røde Mølle

(lb.nr. 101) fjernet,

den fortsatte

klage.

nord for bygningerne

bl.a. på grund af konsekvenserne

drift af hjortefarmen.

ved
for
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Idet fredningsnævnets

afgørelse af 15. februar 2002 ophæves, fastsættes

følgende fredningsbestemmelser
som vist på de fredningskort,

for fredningsområdet,

der er afgrænset

der hører til Naturklagenævnets

afgørel-

se.
Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme.
§

1. Fredningens

formål

Hovedformål
Fredningens hovedformål
lige, naturhistoriske

er at bevare, genoprette

og kulturhistoriske

og pleje de landskabe-

værdier i Rebild Bakker og

Lindenborg Adal med særlig vægt på de landskabelige
Bakker og de naturhistoriske

værdier i og omkring kilder, enge, over-

drev og løvskove, herunder særligt de naturtyper
grundlaget

for udpegningen

værdier i Rebild

og arter, som udgør

af dele af fredningsområdet

som EF-fugle-

beskyttelsesororåde og EF-habitatororåde, samt - med respekt for de naturhistoriske
udnyttelse

interesser - at forbedre mulighederne

for den rekreative

af området.

Delformål
A. Rebild Bakker

Bevare og pleje de landskabelige
for Rebildvejen

og rekreative værdier i området syd

som et åbent, overvejende

lyngdækket område med spredt

bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og kulturhistoriske
værdier i området nord for Rebildvejen

som et delvist åbent og lyng-

klædt, delvist med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab.
B. Den smalle, delvist skovklædte ådal syd for Røde Mølle
Bevare, pleje og genskabe ådalens bund med dens kildefelter

som en mo-

saik af løvskov og skovenge, især med henblik på at sikre særligt bevaringsværdige plante- og dyresamfund

og den biologiske mangfoldighed ved

hugst, græsning og høslet eller ved fortsat succession i løvtræbevoksninger uden indgreb, idet der skal tages hensyn til kulturhistoriske
værdier.

c.

Den bredere,

åbne ådal nord for Røde Mølle

Ved naturgenopretning
og det oprindelige

at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand

forløb for Lindenborg A og dennes tilløb samt at be-

vare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter
mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe,

som en lysåben

krat, idet der sær-
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ligt lægges vægt på de naturhistoriske

værdier

og tages hensyn til de kulturhistoriske

i kildefelter

værdier

og kilder

i form af opstemninger

og engvandingsanlæg.

D. Bakkedrag med løvskov, dyrkede

arealer og overdrev

omkring ådalen

nord for Røde Mølle
Sikre løvskove

samt bevare og pleje bøge- og egekrat

fjerne nærmere

angivne nåletræsbevoksninger

Bevare de nuværende

§

2. Arealernes

marker

til overdrev.

og drift

opdyrkning

tilføres gødning eller anvendes
midler til bekæmpelse

med overgang

som åbne arealer.

udnyttelse

Der må ikke foretages

samt overdrev og

eller jordbearbejdning.

Der må ikke

kemiske bekæmpelsesmidler,

bortset

fra

af kæmpe-bjørneklo.

Undtaget herfra er de arealer,
ager - der fortsat må dyrkes

der på fredningens

landbrugsmæssigt

kort 2 er angivet

som

- samt haver, gårdsplad-

ser og gartnerier.

Der må ikke ske tilplantning

med træer og buske af landbrugsarealer

andre åbne arealer. Eksisterende
ve dog kun med løvtræarter.

skovarealer

Løvskove

kan gentilplantes,

må ikke renafdrives,

og

løvsko-

men kan dri-

ves med plukhugst.

Det på fredningens

kort 2 viste

Der må ikke udsættes
eksisterende

frilandsgrise

hjortefarm

og hjortehegnet

levende hegn skal opretholdes.

eller oprettes nye hjortefarme.

på ejendommen

bevares,

under lb.nr. 101 kan opretholdes,

så længe hjortefarmen

ning af at arealerne

fortsat holdes

Yderligere

i form af udgrøftning

afvanding

sted. Bortpumpning

består, under forudsæt-

græsdækkede.

og dræning må ikke finde

af vand inden for det på fredningens

"ekspropriationsområde"

Den

må ikke genoptages

kort 1 angivne

eller fortsætte.

Pumper in-

den for dette område skal fjernes.

§

3. Terrænændringer

Der må ikke foretages
telse af forekomster
foretages

opfyldning,

terrænændringer.
i jorden

- heller

planering

Der må således

ikke ske udnyt-

ikke til eget brug - eller

eller afgravning,

dog bortset

fra ind-
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greb som led i den i § 7 beskrevne

naturgenopretning.

Vandreblokke

må

ikke fjernes.
§ 4. Vandløb,

kilder mY.

Vandløb, kilder og væld må ikke reguleres,
fyldelse af fredningens

medmindre

det sker til op-

formål som led i den nedenfor beskrevne natur-

genopretning.
Kovads Bæk og Lindenborg

Å skal på strækningen

af Lille Blåkilde henligge

i naturtilstand,

fra Nybro til tilløbet

således at vedligeholdelsen

skal begrænses mest muligt, idet vandløbsmyndigheden

dog kan foretage

grødeskæring og fjerne mindre banker i vandløbenes bund, f.eks. i
slyngninger.
Den forlagte del af Lindenborg A og Kovads Bæk kan, for at sikre den
vandføringsevne

der er forudsat i projektet

og vandkvalitet,

til genop-

retning af Gravlev Sø, i en 5-årig periode efter gennemførelsen

af pro-

jektet opgraves. Efter udløbet af denne periode skal også disse vandløb
henligge i naturtilstand.
Vedligeholdelsen
Naturstyrelsen.

af den afskårne del af Lindenborg Å påhviler Skov- og
Vedligeholdelsen

af øvrige offentlige og private vand-

løbsstrækninger kan fortsætte som hidtil.
Nye vandløbsregulativer

skal forinden godkendelse af vandløbsmyndighe-

den forelægges for fredningsnævnet.
§

5. Bebyggelse

Der må ikke opføres ny bebyggelse,

skure, boder, jagthytter eller lig-

nende eller opstilles campingvogne

og andre letflytbare indretninger.

Ombygning og mindre udvidelser
fredningsnævnets

forudgående

af eksisterende

bygninger kan ske efter

godkendelse.

Fredningen er ikke til hinder for opførelse af bebyggelse inden for de
på fredningens kort 2 som haver, gårdspladser

og gartnerier angivne

arealer.
Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets
delse af størrelse, udformning

og placering

godken-

kan opføres nødvendige
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driftsbygninger

i tilknytning

til eksisterende

land- og skovbrugsejen-

domme og dambrug.

Fredningen

er ikke til hinder

kreaturer,

heste,

af udformning

Fredningen

§

læskure

til

og placering.

er heller ikke til hinder

Opstilling

af nødvendige

får og geder. Dog kræves fredningsnævnet s godkendelse

vendige skure i forbindelse

nævnets

for opstilling

af skulpturer,

forudgående

for midlertidig

med skovnings-

monumenter

opstilling

af nød-

eller plejearbejder.

o.lign. må kun ske med frednings-

godkendelse.

6. Veje og tekniske anlæg mv.

Der må ikke etableres

andre faste konstruktioner

må der ikke anbringes

hegn, vindmøller

og anlæg. Eksempelvis

eller master,

herunder master

for luftledninger.

Der må ikke anlægges

campingpladser,

baner mv. Der må heller

sportspladser,

ikke etableres

Der må ikke anlægges nye veje, bortset
dige for landbrugs-

Fredningen

og skovdriften,

er ikke til hinder

hegn til kreaturer,

heste,

motorbaner,

skyde-

oplags- og lossepladser.

fra mindre veje, der er nødven-

og som følger det naturlige

for opstilling

af sædvanlige

får og geder samt forstmæssigt

terræn.

landbrugsnødvendige

hegn.

§

7. Naturgenopretning

Der kan ske naturgenopretning
stemmelse

med Hedeselskabets

søens vandspejl

Foldager-grøftens
mellem Nybro

Fredningen
godkendelse

af Gravlev

af februar

Sø i overens-

1996 - dog således

A

ved en banket.

og fra Egebæk,
udløb

og Gravlev

et afløbsbygværk

ved

A og Kovads Bæk tilbageføres

Sø til de oprindelige

forløb.

for, at Lindenborg

i stedet ledes gennem Gravlev

adskilles

Søen tilføres vand fra

og der etableres

i åen. Lindenborg

er ikke til hinder

at

kote 6.15 over DNN - samt til omlæg-

A og Kovads Bæk. Ved naturgenopretningen

Sø fra Lindenborg

Gravlev Kildebæk

projekt

ikke overstiger

ning af Lindenborg
Gravlev

til genskabelse

Sø.

A

med fredningsnævnets
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Ved Røde Mølle kan Lindenborg
men retableres
Nordjyllands

Å'S oprindelige

i overensstemmelse

med et skitseprojekt

Amt den 25. maj 1999. Såfremt

(flodemål 11,16 m DNN) og -kvalitet
som følge af projektet,
vandforsyningen

udarbejdet

den nuværende

i mølledammen

skal fredningsnævnet

af

vandstand

ikke kan opretholdes

på ny tage stilling

til

til dammen.

Naturgenopretningen
storiske værdier

skal foretages

under hensyntagen

i form af kanaler,

Ejerne af de ejendomme,

der berøres

dæmninger

mv., der er nødvendige

for projekternes

entreprenørarbejder

gennemførelse.

skal tåle det frie løb af Egebæk

vandløbene

og søen.

og Gravlev Kildebæk mod

af Gravlev Bæk kan plejemyndighederne

fra pumper,

der hidtil

den østlige bred af det tidligere
ledes at vandet

mv.

herunder

Lodsejerne

Efter nedlæggelsen

til de kulturhi-

af naturgenopretningsprojekterne,

skal tåle de fysiske foranstaltninger,

dræn og udløb

forløb øst for mølledam-

har afvandet

vandløb

optages i arealerne

føre grøfter,

til vandløbet,

til

og der afbryde afløbene,

inden for fredningens

så-

"ekspropria-

tionsområde".

§

8. Adgang,

færdsel, jagt og fiskeri

Offentlighedens

adgang reguleres

ved lovgivningens

almindelige

bestem-

trampestier,

som an-

melser.

Der kan med fredningsnævnets
givet på fredningens

Sejlads på Gravlev

godkendelse

kort 1.

Sø er ikke tilladt,

vende båd under udøvelsen

dog kan tilsynsmyndigheden

kort 1 markerede

skeri med faste fangstredskaber,

"interesseområde"

er fi-

net og ruser ikke tilladt, undtagen

med pleje af fiskebestanden.

I Gravlev

fisk kun tilladt som led i tilsynsmyndighedens
logiske tilstand.

an-

af tilsynet.

Inden for det på fredningens

forbindelse

etableres

Sø er udsætning

regulering

i

af

af søens øko-
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Jagt er ikke tilladt inden for det på fredningens
teresseområde".

Der kan dog med fredningsnævnet s godkendelse

og Naturstyrelsens

§

kort 1 markerede

foranledning

afholdes

"in-

på Skov-

2 til 3 fællesjagter

om året.

9. Landskabspleje

Nordjyllands

Amt er plejemyndighed

mende administrerende

statslige

på ikke statsejede

myndighed

arealer. Vedkom-

er plejemyndighed

på stats-

ejede arealer.

Nordjyllands

Amt har i medfør

af de til enhver tid gældende

ser, for tiden Miljøministeriets
ber 2004

Naturplejen

til opfyldelse

tidsler

formål.

af opvækst og bevoksninger,

og brændenælder

skal ske ved græsning,

samt græsning

skal lodsejeren

be-

og høslet.

have førsteret til

af dyr.

De nærmere retningslinjer
af de plejeplaner,

Pleje skal udføres,

for pleje

af privatejede

der skal udarbejdes

arealer

skal fremgå

af plejemyndigheden.

så det ikke medfører

tab for ejer eller bruger.
tilfalder

af fredningen

kan bl.a. bestå i fjernelse

af bjørneklo,

Hvor plejen
udsætning

nr. 951 af 16. septem-

om pleje af fredede arealer mv., ret til at foretage naturple-

je og naturgenopretning

kæmpelse

bekendtgørelse

bestemmel-

Evt. overskud

udgift,

væsentlige

gener eller

ved plejeforanstaltningerne

lodsejerne.

§ 10. Særlige bestemmelser

Lb.nr. 32, matr.nr.

1dy, Buderupholm

hgd., Buderup

Den på fredningens

kort 2 markerede

ved omdriftsalder.

Arealet må herefter

anvendes

til almindelig

Lb.nr. 47, matr.nr.
Nåletræsbevoksningen

juletræstilplantning

landbrugsmæssig

10, Buderupholm

ikke gentilplantes,

Hgd., Buderup

på det på fredningens

fortsat henligge

men i øvrigt

drift.

skal fjernes senest fem år fra fredningens
alet skal herefter

skal fjernes

kort 2 markerede
endelige

som overdrev.

overdrev

gennemførelse.

Are-
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Lb.nr. 94, matr.nr.
De på fredningens

8c, 8x, 8v og 19s, Oplev By, Gravlev.

kort 2 nærmere

angivne

delområder

kan anvendes/drives

som følger:

Delområde

l, beplantningen

landbrugsmæssig

afdrives,

udnyttelse,

er tilladt.

2 og 3, arealerne

ca. 50 meters

arealet overgår til

dvs. at gødskning,

af kemiske bekæmpelsesmidler
Delområde

hvorefter

omlægning

Arealet må ikke tilplantes.

kan fortsat anvendes

afstand mellem

læhegnene,

og anvendelse

som planteskole

der maksimalt

med

må blive 6 meter

høje.
Delområde

4, arealet er et overdrev,

kan forekomme.

Uændret

drift/anvendelse.

5, beplantningen

Delområde

hvor spredt, selvsået bevoksning

afdrives,

overdrev med forbud mod anvendelse

hvorefter

arealet overgår til

af gødning

og kemiske bekæmpelses-

midler.
Delområde

6, beplantningen

landbrugsmæssig
Delområde

udnyttelse,

de 1 anførte.
anvendelse

Delområde

af gødning

nævnets

dispensationer
22. november

fjernes,

jf. den tidligere

kan fortsætte.

fredningskendelse

henholdsvis

- Overfrednings-

De på fredningens

i

§

af bevoksningerne

der udarbejdes

af plejemyndig-

9.

66a, Rold By, Rold

kort 2 som "urørt skov" markerede

urørt straks. Nåletræsbevoksningen
skal være afdrevet

tinglyste

meddelte

af 19. april 1982 og af

at afviklingen

af en plejeplan,

til bestemmelsen

Lb.nr. 102, matr.nr.

Den nærmere

af naturbeskyttelseslo-

af 4. marts 1971 - og de af fredningsnævnet

finder sted på baggrund

ejendommen

jf. det under delområ-

når de har nået den tilladte højde på

1989. Det forudsættes,

kerede arealer

7 og 8

drift/anvendelse.

til tilplantning,

heden i henhold

Delområde

til overdrev med forbud mod

er enge omfattet

anvendelse/drift

11 og 12, uændret

kendelse

udnyttelse,

7a og 8a overgår

9 og la, områderne

3 meter,

afdrives.

1 anførte.

og kemiske bekæmpelsesmidler.

Nåletræsbeplantningerne
maksimalt

arealet overgår til

jf. det under delområde

til landbrugsmæssig

vens § 3. Den hidtidige
Delområde

hvorefter

7, 7a, B og Ba, beplantningen

overgår herefter

Delområde

afdrives,

deklaration

tilrettelæggelse

fremgår af den plejeplan,

arealer skal lægges

på de som "urørt efter afdrift" marsenest 2040. Der henvises
af 8. november

af driften/plejen

til den på

1995.

af de angivne arealer

der efter skovl oven er indgået mellem ejen-

dommens ejer og Skov- og Naturstyrelsen

den 27. oktober 1995.
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Lb.nr. 104, matr.nr. Ib og 21a, Ersted By, Arestrup, matr.nr. Id, 19,
Ih, 1cn og 2b, Nørlund Hgd., Ravnkilde,

og matr.nr. 24b, Skårup By,

Ravnkilde
De på fredqingens kort 2 angivne HlindetræerH skal bevares til død og
henfald. Træerne må aldrig fældes eller beskæres og skal efter død frit
henfalde i skovbunden. Skulle enkelte træer være til fare for den almindelige

færdsel, kan de fjernes efter aftale med Skov- og Natursty-

relsen, Buderupholm Statsskovdistrikt.

Træer, der falder på veje eller

spor, kan trækkes ind i bevoksningen.
De på kort 2 som Hurørt skovH markerede

arealer skal lægges urørt

straks. Al hugst og beskæring af træerne og fjernelse af ved er ikke
tilladt, undtagen af hensyn til skovgæsternes

sikkerhed og passage.

Ved, der falder på spor eller vej, kan trækkes ind i bevoksningen. Alle
forstmæssige indgreb i skovens naturlige processer undlades, herunder
jordbearbejdning,

traktorkørsel,

oprensning og nyanlæg af grøfter.

De på kort 2 som Hpleje af eng/overdrevH
og Naturstyrelsen
Naturstyrelsen

markerede

arealer kan af Skov-

holdes fri for trævækst og slås efter behov. Skov- og

eller andre, som Skov- og Naturstyrelsen

tale med til udførelse af plejeopgaver,

måtte indgå af-

har til enhver tid fri adgang

til disse arealer.
Der henvises til de på ejendommene

tinglyste deklaration af 6. april

1998.
Den nærmere tilrettelæggelse
fremgår af den plejeaftale,

af driften/plejen

som efter skovloven er indgået mellem ejen-

dommenes ejer og Skov- og Naturstyrelsen
§

af de angivne arealer

den 6. februar 1998.

11. Arealafståelse

Som led i fredningen afstås til Miljøministeriet

de arealer, der ligger

inden for det på fredningens kort l viste "ekspropriationsområde".
Det påhviler Miljøministeriet

at sørge for udstykning og afholde de ud-

gifter, der er forbundet hermed, jf. naturbeskyttelseslovens
3.

§ 41, stk.
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§

12. Dispensation

Fredningsnævnet

kan meddele

dispensation

fra fredningsbestemmelserne,

når det ansøgte ikke er i strid med fredningens

§ 50.

skyttelseslovens

§

13. Bonusvirkning

I medfør

af naturbeskyttelseslovens

stk. l, nr. 5, træder
skyttelseslovens

stemmelserne

§

38, stk. 7, og planlovens

fredningsbestemmelserne

er påbudt

36,

§

eller tilladt

35, stk. l, i det om-

i medfør

af fredningsbe-

i §§ 4, 7 og 8.

De foranstaltninger,

som er foreskrevet

3, 4 og 7, kan gennemføres

eller godkendelse

i fredningsbestemmelsernes

uden vandløbsmyndighedernes

efter vandløbsloven,

jf. vandløbslovens

gælder dog alene med henblik på gennemførelse
genopretningsprojekter

- henholdsvis

1996 (Gravlev Sø) og Nordjyllands
ning af Lindenborg

§

§

i stedet for naturbe-

3, 16 og 17 og planlovens

§§

fang foranstaltninger

§§

formål, jf. naturbe-

14. Ophævelse

tilladelse

§ 7 a. De

af de foreliggende

Hedeselskabets

Amts projekt

projekt

natur-

af februar

af 25. maj 1999

(forlæg-

A ved Røde Mølle) .

af eksisterende

Ved den endelige gennemførelse

fredninger

af fredningen

ophæves nedenstående

fred-

ninger:

1. Bevaringsdeklaration
omfattende

af 22. maj 1912, tinglyst den 18. juni 1912,

dele af Rebild Bakker.

2. Fredningsnævnets

kendelse

bruar 1928, omfattende
3. Fredningsnævnets

4. Bevaringsdeklaration,

1927, tinglyst

den 16. fe-

en del af Røde Mølle.

kendelse

bruar 1928, vedrørende

af 2. oktober

af 2. oktober

1927, tinglyst

den 16. fe-

Tingbæk Mølle.
tinglyst

den 10. juli 1930, omfattende

dele af

Rebild Bakker.
5. Overfredningsnævnets

kendelse

februar 1940, omfattende
6. Overfredningsnævnets
23. september

kendelse

kendelse

24. august 1946, tinglyst
denborg

arealer grænsende

1940, vedrørende

7. Overfredningsnævnets

A med omgivelser.

af 21. januar 1940, tinglyst den 10.
til Rebild Nationalpark.

af 20. september
arealer

1940, tinglyst den

i Rebild Bakker.

af 1. marts

den 13. november

1946 og tillægskendelse
1946, om en del af Lin-

af
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8. Overfredningsnævnets

kendelse

af 22. december

februar 1948 og 29. maj 1948, om regulering
9. Overfredningsnævnets
november

kendelse

1963, om arealer

10. Deklaration

1947, tinglyst den 20.

af Lindenborg

af 11. november

A.

1963, tinglyst den 29.

i og omkring Gravlevdalen.

af 24. april 1964, tinglyst

den 4. maj 1964, om frihol-

delse for beplantning.
11.Overfredningsnævnets

kendelse

august 1965, omfattende
12.0verfredningsnævnets
december

arealer

kendelse

1970, omfattende

af 19. august 1965, tinglyst den 27.
omkring

Oplevvejen.

af 24. november

arealer

1970, tinglyst den 22.

vest for hovedvej

10 ved Oplev,

Oplev Krat.
13.0verfredningsnævnets

kendelse

af 4. marts

marts 1971, om arealer vest for Lindenborg

Naturklagenævnets

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

1971, tinglyst den 18.

A.

formand

jf. naturbesl,.-yttelseslovens

§ 82. Eventuel retssag til prø-
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Fortegnelse
over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af Naturklagenævnets
afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen m.m.
(sag nr. 03-111/800-0002)

Rold by, Rold: 66a.

Nørlund Hgd., Ravnkilde:

Skårup By, Ravnkilde:

lcn, Id, Ih, 19, 2b.

24b.

Rebild By, Skørping: 2a, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 3a, 3b," 3d, 3e, 3g, 3h,
4a, 4ay, 4aø, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4k, 4r, Se, Sh, Si, 8c, Sf, Sg, Sh,
9c, ge, 9g, 9k, 10ca, lOd, 28, 42aa, 42ab, 42ad, 42ai, 42ak, 42am,
42an, 42ao, 42at, 42au, 42ay, 42b, 42c, 42e, 42h, 42i, 421, 42r, 42z,
~2q, 42æ, 42ø, 43b, 43c, 43d, 44a, 44c, 44e, 46b, 46c, 46d, 46e, 4Sc,
4Sd, 4Se, 4Sf, SOb, SOd, 50ft SOi, SOk, Sla, Slb, S6a, S6b, S6c, S6d,
"bil.

Skørping By, Skørping:

lfi, lk, lu.

"kil .

Buderupholm Hgd., Buderup: la, lcz, lcæ, Idb, ldi, lds, ldt, ldu, ldy,
leo, lhu, 1hz, lia, lic, lift lig, lih, Iii, lik, IiI, lim, lin, In,
10, "a".

Gravlev by, Gravlev: 2a, 2aa, 2h, 2k, 2n, 2æ, 3c, 41, 4p, Sk, 51, Sm,
50, Sp, Ss, Su, Sy, 6a, 6c, 6m, 6p, 6u, 6v, 6x, 6y, 7a, 7b, Sf, Si, 8k,
91, 9m, 9q, 9r, 9s, 10ft lOg, lla, 111, 11m, l3a, 13d, l3s, lSa, lSf,
lSh, lSk, 151, 15m, lSn, l7e, l8g, 20a, 20d, 22a, 22b, 22f, 24e, 27a,
27ah, 27al, 27an, 27ao, 27ap, 27c, 27d, 27e, 27f, 27g, 27i, 27k, 271,
27p, 27q, 27r, 27u, 27z, 29a, 29aa, 29ab, 29ac, 29ad, 29b, 29c, 29d,
2ge, 29f, 29g, 29h, 29i, 29k, 290, 29q, 29r, 29t, 29u, 29v, 29x, 29z,
29ø, 32a, 34, 35, "a".

Oplev By, Gravlev: Ib, Ic, le, Ih, lk, 1m, Is, lp, 2g, 2i, 3h, 4f, 7g,
Sc, Sf, Sh, 8m, Sn, Ss, 8u, 8v, 8x, 9c, lOb, llc, lSd, ISe, l8d, 19a,
19b, 19h, 19i, 19m, 19n, 190, 19p, 19q, 195, 19t, 19u, 19v, 19x, 20b,
20c, 21a, 21b, 23a, 23b, 23c, "b",
e" , "d",
fil , "hil.
II

II
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Oplev Tved, Gravlev:

6a, 7a, 7f.

Ersted By, Arestrup:

lb, 9a, 9g, 91, lOa, 10f, lOi, lOk, 21a.

Røde Mølle, Årestrup:

le.

R~b.NR.
'>I)

Naturklagenævnets

afgørelse

af 26. oktober 2005
om erstatning

i anledning

af fredning af Gravlevdalen,

Rebild Bakker og opstrøms
i Støvring,

Skørping,

dele af Lindeborg

Å

Arden og Nørager kommuner

i Nordjyllands

Amt

(sag nr. 03-111/800-0002)

Fredningsnævnet
afgørelse

•

for Nordjyllands

om erstatning

Amt har den 15. februar 2002 truffet

i anledning

af fredning af Gravlevdalen,

Bakker og opstrøms dele af Lindenborg
ha. Ved fredningen

Erstatning

ophæves

er tilkendt

Å. Fredningen

omfatter

Rebild

ca. 1000

en række ældre fredninger.

74 ud af 104 lodsejere med et samlet beløb på

ca. 2,9 mill. kr.

Fredningsnævnets
seslovens

erstatningsafgørelse

er i henhold

§ 42 forelagt Naturklagenævnet

Naturklagenævnet
af Nordjydsk

af en række lodsejere,

Udvalg

for Landboret,

l. Fredningsnævnets

Grundtakst

og er samtidig påklaget
hvoraf

til

flere er repræsenteret

samt af Skov- og Naturstyrelsen.

afgørelse

og særtakster

Fredningsnævnet

har fastsat erstatningerne

tillæg af særtakster

ud fra en grundtakst

fastsat efter indholdet

for de enkelte naturtyper

ser, har fredningsnævnet

med

af fredningsbestemmelserne

mv.

Særlige forhold, der kan begrunde

Grundtaksten

til naturbeskyttel-

behandlet

individuelle

erstatningsfastsættel-

ved de enkelte ejendomme.

er fastsat til 1.500 kr. pr. ha. Der er ikke ydet grund-

takst for områder,

der er omfattet

skove, der opretholdes

som skove,

skal overgå til overdrev
takst for arealer,

af naturbeskyttelseslovens
samt skovarealer,

eller lignende.

der ved tidligere

§

3, og

der efter afdrift

Der er heller ikke ydet grund-

afgørelser

er pålagt

fredning.

2

Særtakster

er ydet for arealer,

det omfang, der ved fredningen

der ikke tidligere er fredede, eller i
pålægges videregående

allerede pålagt

ved tidligere

Fredningsnævnet

har som udgangspunkt

restriktioner

end

fredninger.

anvendt følgende

særtakster:

Kr. pr. ha

Pleje af moser, heder og overdrev

1. 000

Tilplantningsforbud

1. 000

Løvbinding

Gødsknings-

for markarealer

og hugstrestriktioner

og sprøjteforbud

5.000

i løvskove

samt plejeadgang

på eng-

arealer uden for "ekspropriationsområdet",

15.000

idet nævnet har forudsat, at disse arealer

sorn følge af fredningen påvirkes

af vandstandshævninger,

til grund, at disse arealer i et vist omfang

tidligere

Faktisk

ligesorn det lægges

har været gødede, uden at det har været muligt at fastlægge

ophør af landbrugsdrift

på engareal er

inden for "ekspropriationsområdet"
idet der er henset

til, at disse arealer

uden at det nærmere er præciseret,
rejsn~g
har været vandlidende.

,

15.000

er lavtliggende

i hvilket

(under kote 6,65),

omfang arealerne ved sagens

Forbud mod jagt, fiskeri med faste redskaber
på arealer dækkede af Gravlev

omfanget nøjagtigt.

og sejlads

Sø på tidspunktet

for

sagens rejsning

5.000

Jagtforbud

5.000

i den øvrige del af "ekspropriationsområdet",

idet der herved er lagt vægt på, at der allerede
for en attraktiv jagt på arealerne.

Nyanlæg

inden fredningen var mulighed

af sti

20 kr. pr. m

Idet arealerstatningerne

til lodsejere

inden for "ekspropriationsområ-

det" er fastsat ud fra den særlige

forudsætning,

brugsdrift

der ikke disse lodsejere

er udelukket,

statning for udledning

tillægges

af drænvand

fysiske indgreb, der er forbundet
ningsprojektet

for Gravlev

Sø.

at fremtidig

over de omhandlede
med gennemførelsen

land-

særlig er-

arealer eller for
ar naturgenopret-

•
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For fiskerirestriktioner
tillægges

ikke erstatning,

erstatningsbeløb

inden for "interesseområdet"

idet det ikke er dokumenteret,

er fisket med faste redskaber

Udmålte

A

i Lindenborg

at der hidtil

i åen.

oprundes

til 100 kr., og mindsteerstatningen

er fastsat til 2.000 kr. for den enkelte ejendom.

2. Naturklagenævnets

beslutninger

Ved anden afgørelse
Gravlevdalen,

kapitel

som fredningsnævnet

Lodsejerne,

deres repræsentanter
om Naturklagenævnets

til at fremkomme

at

A fredes ef-

6 med enkelte udvidelser/justerin-

samt med mindre ændringer

stemmelser,

og indhold

tiltrådt,

Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg

ger af fredningsgrænsen

opfordret

afgrænsning

af dags dato har Naturklagenævnet

ter naturbeskyttelseslovens

orienteret

om fredningens

af de fredningsbe-

har fastsat.

samt de berørte
beslutninger,

med eventuelle

3. Klager over erstatningsfastsættelsen

myndigheder

og lodsejerne

supplerende

er blevet
er blevet

erstatningskrav.

og sagsrejsernes

bemærkninger

hertil

3.1. Klage fra Skov- og Naturstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen

har påklaget

den tilkendte

erstatning

jeadgang på 1.000 kr. pr. ha, idet der ikke er praksis
erstatning

for pleje af beskyttede

delse af den eksisterende
3.2. Klage fra Nordjydsk

3.2.1. Generelle

med henblik på oprethol-

tilstand.
Udvalg

for Landboret

og sprøjtning

i hvilket

gødet. Mange lodsejere

har givet udtryk

tidspunkt,

taget landbrugsdriften,

mv.

omfang engene i ådalen har været dyrket og

engene, indtil fredningssagen
på et tidligere

for at tilkende

bemærkninger

Forbud mod gødskning
Det er usikkert,

naturtyper

for, at de har dyrket og gødet

blev rejst, andre har opgivet dyrkningen

men de ville i princippet

hvis fre~~ingssagen

kunne have genop-

ikke var rejst.

Dyrkbar agerjord har en værdi på 100.000 kr. pr. ha, dyrkbare
herunder

for ple-

lavtliggende

har været afvandet,

enge i fredningens

enge,

"ekspropriationsområde",

der

en værdi på 50.000 kr. pr. ha og enge uden afvan-

ding en værdi på ca. 30.000 kr. pr. ha.

I

!~
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Fredningens

forbud mod gødskning

midler vil minimere

og anvendelse

den landbrugsmæssige

af kemiske bekæmpelses-

udnyttelse.

Dels kan arealerne

ikke indgå i harrooniarealet, dels vil landbrugsudnyttelsen
ekstensiv.

Værdinedgangen

hidtil har været

blive meget

er anslået til 35.000 kr./ha for enge, der

gødet og sprøjtet.

Forbud mod jagt
Erstatningen
jagtforbud
taliseret

bør tage udgangspunkt

i de tilkendte

i vildtreservat-fredninger,

erstatninger

dvs. mistet

for

årlig jagtleje

kapi-

med en faktor 20. Jagten skønnes at kunne lejes ud for 500

kr. pr. ha. Der bør derfor tilkendes

en erstatning

på 500 gange 20 el-

ler 10.000 kr. pr. ha.

Forbud mod fiskeri med faste redskaber
Der bør tilkendes

erstatning

skaber i Lindenborg
bærer,

for forbuddet mod fiskeri med fangstred-

Å, idet bekendtgørelsen

at der i et vist omfang kan anvendes

åer. Erstatningen

bør fastsættes

om rekreativt

fiskeri inde-

ruser som fangstredskab

i

til 20 kr. pr. m bred kapitaliseret

med en faktor 20, dvs. 400 kr. pr. m bred.

Forbud mod tilplantning
Området
kalken

ligger op til Rold Skov, og boniteten
i visse områder

derfor en nærliggende

er ikke særlig god, idet

ligger tæt på jordoverfladen.
mulighed.

Forbuddet

Tilplantning

mod tilplantning

er

bør erstat-

tes med 6.000 kr. pr. ha.

Løvbinding

og hugstrestriktioner

Indgrebet bør erstattes med 6.000 kr. pr. ha svarende
ningsforbuddet,

Sagsrejsernes

idet indgrebet har bety~~ing

til tilplant-

for økonomien

i skovene.

bemærkninger

Efter amtets vurdering

er prisniveauet

på landbrugsjord

i dag ca.

90.000 kr. pr. ha.

Luftfotos

er velegnet

ret opdyrkede

dokumentation

for, om engareal er i ådal en har væ-

eller ej. Derimod kan gødsy~~ingsforholdene

ge at iagttage på luftfotos.
taget besigtigelse

være vanskeli-

Amtet har derfor i en række tilfælde

for at vurdere vegetationen

med henblik på, om der

er tale om eng eller mose, idet det er amtets opfattelse,
ler har været for våde til, at gødskning

fore-

har været mulig.

at mosearea-
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En værdinedgang

35.000 kr. pr. ha for engarealer

på

buddet mod gødskning
ter

sagsrejsernes

ikke,
ha

at den

er for

opfattelse

af

lav.

og anvendelse

På baggrund

opkøb

af arealer

rende

græsarealer

Omvendt

tilkendte

af Skov-

i området
bør

af kemiske bekæmpelsesmidler

for høj.

fredningsnævnet

samt

som følge af for-

erstatning

ikke

sagsrejserne

15.000 kr. pr.

på

og Naturstyrelsens

oplysninger

erstatningen

bestrider

erfaringer

om prisniveauet

med

for vedva-

20-25.000

overskride

er ef-

kr. pr.

ha.

engarealer

anslåede

værdi

af

mer

for høj.

Skov-

og Naturstyrelsen

i området

Der

bør

for

ikke

redskaber
det

20.000 kr. pr.

ca.

tilkendes

A

er dokumenteret,

i den

berørte

3.2.2. Særlige

Nordjydsk

Lb.nr.

del

Bernt

ha.

for

for

forbuddet mod fiskeri med faste

fredningens

hidtil

har

vedrørende

har

"interesseområde",

været

fisket

med

da

faste

red-

for

følgende

deres

lodsejere

ejendom

og på

klaget
deres

over

vegne

erstatningskrav:

og sprøjteforbud

192.600 kr.

på 2,11 ha eng a 35.000 kr./ha

på 11,72 ha mark a 6.000 kr./ha

Fiskerirestriktioner

i Lindenborg

A -

78.850 kr.
70.320 kr.

på 13,83 ha a 10.000 kr./ha

12, Erik

arealer

Bundgaard

Tilplantningsforbud

Lb.nr.

tilsvarende

af 6,42 ha lav eng a 30.000 kr./ha

Gødsknings-

Jagtforbud

erhvervet

30.000 kr. forekom-

af åen.

for Landboret

nedenstående

Afståelse

til

erstatningskrav

Udvalg

II,

inden

at der

erstatningsfastsættelsen
fremsat

har

erstatning

i Lindenborg

ikke

skaber

-

uden afvanding

Den

138.300 kr.
ikke nærmere

opgjort.

Bundgaard

Gødsknings-

og sprøjteforbud

på 6,84 ha våd eng a 15.000 kr./ha

Gødsknings-

og sprøjteforbud

på 12,38 ha højere eng a 35.000 kr./ha 433.300 kr.

Pleje af 2,89 ha overdrev
Jagtforbud

2.890 kr.

på 19,22 ha a 10.000 kr./ha

Fiskerirestriktioner
Der tages forbehold

102.600 kr.

i Lindenborg

192.200 kr.

A - ikke nærmere opgjort.

for et erstatningskrav

vedrørende

ejendoms-

indskrænkning.

Lb.nr.

30, Niels

Gødsknings-

Henrik

BØgild

og sprøjteforbud

Nielsen

på 0,83 ha eng a 35.000 kr./ha

Forbud mod fiskeri med ruser på en 100 m lang

29.050 kr.
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40.000 kr.

vandløbsstrækning a 400 kr. pr. m
Ejeren har hidtil udnyttet retten i fiskeriloven til at benytte ruser i vandløbet.
Sagsrejserne
fredningens

har anført,

at ejendommen under lb.nr. 30 ligger uden for

"interesseområde"

og derfor ikke berøres af forbuddet mod

fiskeri med faste redskaber.
Lb.nr. 32, Gerda Jensen
Tilplantningen
brugsmæssige

med juletræer
udnyttelse

og er efter klagers

forbuddet mod tilplantning
nævnets kendelse

er sket som led i den almindelige
opfattelse

i den eksisterende

af 11. november

land-

ikke i strid med

fredning - Overfrednings-

1963 vedrørende

fredning af arealer i

og omkring Gravlevdalen.

Såfremt Naturklagenævnet
fredningsnævnets
meddelt

måtte finde, at tilplantningen

tilladelse,

tilladelse,

gøres det gældende,

henvendelser

tilplantningen

var ulovlig,

bør behandles,

som var den lovlig.

1989 til 1993) været

tilplantet

hertil.

side om, at
henseende

for hektarstøtteordningen

med juletræer. Hvis træerne

til markdrift,

og klager

fra myndighedernes

hvorfor den i erstatningsmæssig

Arealet har i hele referenceperioden

tebere~tiget,

at nævnet ville have

hvis der var blevet ansøgt om tilladelse

Klager har ikke modtaget

arealet inddrages

har krævet

(fra

fjernes, og

vil det ikke fremover være hektarstøt-

er dermed afskåret

fra en rimelig økonomisk

ud-

nyttelse.

Der bør derfor tilkendes
mark

erstatning

for værdinedgang

(75.000 kr. pr. ha) til gødet eng/overdrev

fra dyrket dårlig

(50.000 kr. pr. ha) el-

ler 25.000 kr. pr. ha for de 5 ha, der er tilplantede.

På den resterende

del af ejendommen

(1,61 ha) bør tilplantningsforbud-

det erstattes med 6.000 kr. pr. ha, idet tilplantning

er en nærliggende

mulighed.

Sagsrejserne har anført,
rende fredningskendelse
med juletræer,

uanset

at forbuddet mod tilplantning
også omfatter tilplantning

at juletræer

afgrøde. Ifølge luftfotos
ning på ejendommen

i den eksiste-

af landbrugsarealer

i øvrigt betragtes

som en landbrugs-

var arealet ikke tilplantet

i 1968. Tilplant-

har således

forudsat tilladelse

fra fredningsnævnet,
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som ikke ses at være givet. Der bør derfor ikke tilkendes
for manglende

mulighed

for gentilplantning

Lb.nr. 51 og 52, Sigrid Poulsen

lb.nr. 51 som en kvægejendom.

Forbuddet

mod gødskning

ejendommen

Ejendommen

harmoniareal

og sprøjtning

ningen bliver

eller udnyttes

under

har et samlet jordtilliggende
og indgår i harmoniarealet.

til besætningen.

af et 4 ha stort engareal på

under lb.nr. 52 vil indebære,

indgå i harmoniarealet

Poulsen

i samdrift med ejendommen

på ca. 70 ha, hvoraf ca. 68 ha er dyrkbar
Det er knap det nødvendige

efter afdrift.

og Kristian

under lb.nr. 52 drives

Ejendommen

erstatning

at arealet ikke længere kan

i husdyrproduktionen,

idet græs-

for ekstensiv.

Der bør også ydes erstatning
velbeliggende

for ejendomsformindskelsen.

jord, og det er ikke muligt/sandsynligt,

findes erstatningsjord,

som kan drives sammenhængende

Der er tale om
at der vil kunne

med den øvrige

landbrugsejendom.

Erstatningen

er herefter

opgjort

til:

Lb.nr. 52:
Gødsknings- og sprøjteforbud på 4 ha a 35.000 kr./ha

140.000 kr.

Ejendomsformindskelse

40.000 kr.

Lb.nr. 51:

•

Gødsknings- og sprøjteforbud på 2,12 ha a 35.000 kr./ha

74.200 kr.

Lb.nr. 53, 54 og 55, Jacob Foldager
Lb.nr. 53
Fredningsnævnet

har ved erstatningsopgørelsen

fejlagtigt

grund, at et ca. 3,45 ha stort areal på matr.nr.
lev, er et overdrev omfattet
rettelig

11a, Gravlev By, Grav-

af naturbeskyttelseslovens

tale om et dyrket areal, hvilket

lagt til

§

3. Der er

bør lægges til grund ved er-

statningsudmålingen.

Der er fremsat et erstatningskrav

for mistet ret til udstykning

grunde på ejendommen med henvisning

af 4

til, at der i Støvring Kommunes

forslag til bevar ende lokalplan

af 28. november

1995 for Gravlev By var

udlagt et Nfremtidigt byggefelt"

på ejendommen.

Der var ingen indsigel-

ser mod forslaget
fra Nordjyllands

inden udløbet
Amt.

af offentlighedsperioden,

heller ikke
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Fredningssagen

blev rejst den 2. september

1997 på amtets initiativ
herunder vedrørende

afholdt en række møder med Støvring Kommune,

spørgsmålet

ler, der skulle medtages

1996, og der blev i løbet af

om nybyggeri

i den bevarende

i Gravlev

lokalplan,

og hvilke area-

og hvilke arealer,

der skulle indgå i fredningen.

Lokalplanen
manglende

blev aldrig endeligt vedtaget.

vedtagelse)

planlægningsmæssigt

af lokalplanen

Kommunens

behandling

er efter ejerens opfattelse

begrundet, men skyldes den sideløbende

af fredningssagen.

(og
ikke

behandling

Der er således tale om et indgreb, der udløser er-

statning.

Lb.nr. 54
Der er tale om en kridtgrav,

der i mands minde har været benyttet

og

drevet som en del af ejendommene under lb.nr. 53 og 55. Der bør tilkendes erstatning

for fredningsindgrebet,

henholdsvis

kr. pr. ha) og for tilplantningsforbuddet

grundtakst

(1.500

(1.000 kr. pr. ha).

Lb.nr. 55
Klagen vedrører
ejendommens
ningsværdien

lovligheden

af et påbud,

som Nordjyllands

ejer i 1992, og som har betydning
af nærmere

Amt meddelte

for vurderingen

anglvne arealer på ejendommen

af dyrk-

og dermed for er-

statningsfastsættelsen.

Amtet konstaterede

i 1992, at driften af en pumpe på klagers ejendom

indebar en sænkning af vandstanden
fatteIse allerede

Sø, som efter ~~tets op-

da var omfattet af naturbeskyttelseslovens

der havde indfundet
ejendommens

i Gravlev

sig et naturligt plante-

§

3, idet

og dyreliv. Amtet påbød

ejer at indstille pumpens drift. Påbuddet var ikke ledsaget

af en klagevejledning.

Ejeren mener

ikke, at søen er omfattet af naturbeskyttelsesloven,

den er opstået ved et kulturteknisk
påbud, der har afbrudt pumpningen,
sagen omhandlede

indgreb. Det er derfor et ulovligt
og som er baggrunden

arealer var meget våde og ubrugelige

for fredningssagens

rejsning. Den manglende

til, at klagen realitetsbehandles

da

for, at de i

på tidspunktet

klagevejle~~ing

af Naturklagenævnet

bør føre

som led i erstat-

ningsudmålingen.

Arealerne
holdsvis

er i fredningsnævnet s erstatningsafgørelse
sø, mose og eng. Der er ifølge klager

vurderet

som hen-

tale om eng og agerjord.
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Erstatningskravet

for de tre lb.nr. er opgjort

til:

Afståelse

af 3,5 ha eng a 50.000 kr./ ha

175.000 kr.

Afståelse

af 7,0 ha ager a 100.000 kr./ha

700.000 kr.
540 kr.

Pleje af 0,36 ha mose a 1.500 kr./ha
Tilplantningsforbud
Nyfredning

2.575 kr.

af 1,69 ha a 1.500 kr./ha

Tilplantningforbud

og bebyggelse

Hertil kommer et yderligere
til grund, at "overdrevet"

Amtet er enig med klager

på matr.nr.

lla, Gravlev

i, at "overdrevet"

Amt har rettidigt

måtte lægge

By, Gravlev,

er om-

§ 3.

lla ikke er omfattet af beskyttelsen

rende lokalplan

500.000 kr.

af 4 grunde

krav, såfremt Naturklagenævnet

fattet af naturbeskyttelseslovens

Nordjyllands

87.240 kr.

på 14,54 ha a 6.000 kr./ha

Mistet ret til udstykning

•

10.140 kr.

på 1,69 ha a 6.000 kr./ha

under lb.nr. 53 på matr.nr.

§ 3.

i naturbeskyttelseslovens

gjort indsigelse

for Gravlev By, idet forslaget

mod forslaget

til beva-

var i strid med amtets

regionplan.

For så vidt angår lb.nr. 54, har sagsrejserne
skal ydes erstatning

til en enkelt lodsejer

bemærket,

at der ikke

for fredningsindgreb

i en

fælles lergrav.

II

For så vidt angår lb. nr. 55, har amtet anført,
fattet af naturbeskyttelseslovens
meddelt

§

at Gravlev

3, da lovliggørelsespåbuddet

i 1992, idet der havde dannet sig et naturligt

liv i søen. Det er i den forbindelse
ved en teknisk
som grundlag

indgreb. Vurderingen

Sø var om-

plante-

blev
og dyre-

uden betyili~ing,om søen er opstået
af arealerne

for erstatningsfastsættelsen

som sø, mose og eng

fastholdes

derfor.

Lb.nr. 94, Niels Moes
Der er som led i fredningen
af et nærmere

udarbejdet

en plan

angivet areal på ejendommene

Oplev by, Gravlev, med henblik på fjernelse
et ca. 12 ha stort areal, der herefter
landbrugsmæssig

udnyttelse

inddelt i 12 delområder.

matr.nr.

drift

Be, 8x, 8v og 19s,

af nåletræsbeplantningen

overgår

eller overdrev.

for den fremtidige

til enten almindelig

Arealet

er i driftsplanen

på
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Ejendommene

er omfattet af en eksisterende fredning - Overfredningsnævnets

4. marts 1971 af arealer vest for Lindenborg

med træer og buske, men er ikke til hinder for landbrugsmæssig

forbud mod

tilplantning

udnyttelse

af området ved dyrkning, bortset fra lyngarealerne.

række særbestemmelser,

kendelse af

A i Gravlev Sogn. Kendelsen indeholder et

hvorefter

Kendelsen indeholder en

der på nærmere angivne arealer kan ske tilplantning.

Herefter må tidligere matr.nr. 20a (delområde 6, 7, 7a og 8a i driftsplanen) tilplantes
med juletræer, når træernes højde ikke overstiger 2~ til 3 meter.
Tidligere matr.nr.

8g (delområde 5 og del af delområde 1 i driftsplanen),

plantet med nåletræer,

som er til-

skal, for så vidt angår et bælte på 15 meter langs vestskellet,

holdes nede i en højde på ikke over 3 meter.
Fredningsnævnet

meddelte den 19. april 1982 lovliggørende dispensation

planteskole på matr.nr.
Møllevej

drift af

til

8e og på et 50 meter bredt bælte af matr.nr. 19a øst for Røde

(delområde 11 og 12 og del af delområde 2 i driftsplanenJ.

på matr.nr. 19a øst for 50-meterbæltet

De resterende træer

(delområde 8 i driftsplanen),

skulle fjernes, når

de nåede en højde på 1 meter, hvorefter ny tilplantning ikke må finde sted.
Fredningsnævnet

meddelte den 22. november 1989 dispensation

til udvidelse af plantesko-

len på matr.nr. 19a (delområde 8 i driftsplanen) på betingelse
ikke oversteg 3 meter. Fredningsnævnet

forudsatte samtidig, at ejeren som bebudet, i lø-

bet af fem år ville afdrive juletræerne på de højtliggende
område 5) og efterhånden

allerede

kendelse

af 4. marts

sen. Såfremt

gjort gældende,

da ejendommen

sig drift og derfor

arealer af matr.nr. 8g (del-

afdrive hele arealet.

Det er i klagen navnlig
duktion,

af, at planternes højde

at juletræs-

og pyntegrøntpro-

blev fredet ved Overfredningsnævnets

1971, var at betragte

som almindelig

landbrugsmæs-

ikke omfattet af tilplantningsforbuddet

fredningssagen

i kendel-

ikke var rejst, kunne der fortsat dyrkes

juletræer på hele ejendommen,

hvilket bør indgå i erstatningsfastsæt-

telsen.

Det bør ligeledes
træerne fjernes,
referenceperioden

indgå, at der ikke vil kunne opnås hektarstøtte,
og arealerne

inddrages til markdrift,

for hektarstøtteordningen

Klager har påpeget,

at det er nødvendigt

drif~ for at kunne udnytte

når

idet arealerne i

har været tilplantede.

at fjerne

stødene efter af-

de nærmere angivue delområder

landbrugsmæs-

sigt.

Det bør præciseres

i fredningen,

skal overgå til landbrugsmæssig
ekstensivt,

f.eks. til græsning.

at de arealer,
udnyttelse,

der ifølge driftsplanen

i stedet kan udnyttes mere

-
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Delområderne

9 og 10 er efter klagers opfattelse

turbeskyttelseslovens

Erstatningskravet
kraver

herefter

er opgjort for hvert enkelt delområde.
opgjort

opfattelse

ikke være en realistisk

de areal på ca. 21 ha ikke må tilplantes.
tabet med andre indtægter

forbud mod frilandssvin

lingen fejlagtigt
rende kendelse

at

Mulighederne

begrænsede

og etablering

betydning

I

samle-

for at opveje

idet fredningen

også

af hjortefarme.

for bygnings indretning

I

ma-

til 200.000 kr.

Klager har supplerende

delområde

er endvidere

for indgrebets

mulighed

når ca. 12 ha af ejendommens

l

skiner mv. er opgjort

Det samlede

til ca. 600.000 kr. ha.

fortsætte med juletræsproduktionen

Erstatningskravet

af na-

3 som enge.

§

Det vil efter klagers

indeholder

ikke omfattet

anført

at fredningsnævnet

I

har lagt til grund

om tilplantning

8a i driftsplanen.

I

ved erstatningsudmå-

at særbesternmelsen i den eksiste-

på tidligere matr.nr.

Erstatningskravet

20a ikke omfattede

for delområde

8a er der-

for forhøjet med ca. 20.000 kr.

Klager har senere forhøjet det samlede erstatningskrav

till

- 1Y2mill.

kr.

-

Sagsrejserne
sisterende

kan tilslutte

fredningskendelse

med klager i

l

at kendelsen

(som landbrugsafgrøde)

Sagsrejserne
henhold

sig fredningsnævnets

I

generelt

undtagen

ikke overstiger

l

har påpeget

at delområde
matr.nr.

med juletræer

I

at driftsplanen

beliggende

areal.

8a i driftsplanen

i

20a i fredningskendel-

forudsat at træernes højde

I

l

ikke udelukker

at skulle overgå til agerl

eller anden ekstensiv

Amtet fastholder
omfattet

l

med juletræer

2Y2 til 3 meter.

der forudsættes

afgræsning

tillader tilplantning

vedrørende

sen fra 1971 kan tilplantes

ler

i

af den ek-

1971 og er således ikke enig

på et enkelt markant

er enige med klager

til særbestemmelsen

Sagsrejserne

af 4. marts

fortolkning

at arealerne

I

at de area-

i stedet overgår til

udnyttelse.

både i delområde

af naturbeskyttelseslovens

§

3.

9 og 10 er engel

der er
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3.3. Øvrige klagere

Nedenstående

lodsejere

statningsafgørelse

Lb.nr.

har selvstændigt påklaget

og fremsat nedenstående

fredningsnævnet s er-

erstatningskrav:

7, Leif Madsen

Der er fejl og unøjagtigheder
serne og dermed
ningsjord,

i matrikelfortegnelsen

i erstatningsfastsættelsen.

og arealangivel-

Indgrebet

og der bør derfor tilkendes erstatning

berører al dyrk-

for bygningsforrin-

gelse.

Nordjyllands

Amt har orienteret

med Lindenborg

Lb.nr.

ejeren om, at fredningsgrænsen

Å som skel. De påpegede

forløber

fejl vil blive rettet.

lO, Per Krogh

Fredningsnævnet

har ved erstatningsudmålingen

fejlagtigt

grund, at matr.nr.

lig, Buderupholm

bild By, Skørping,

er mose. Der er tale om engarealer.

Nordjyllands

Hgd., Buderup,

Amt har på baggrund af luftfotos

en fornyet vurdering

og matr.nr.

og besigtigelse

af, hvilke arealer der var omfattet

sen efter naturbeskyttelseslovens
ning. Amtet har herefter

§

vurderet,

lagt til

3 på tidspunktet

4r, Re-

foretaget

af beskyttel-

for sagens rejs-

at 1,92 ha af ejendommene

er eng,

resten mose.

Lb.nr. 15, Søren Pinstrup
Ejeren har anført,
til udstykning

at Støvring Kommune har meddelt

af byggegrunde

på ejendommen.

Ejeren har endvidere

anført, at Nordjyllands

ningssagens

har grebet ind i kommunens

rejsning

Amt i forlængelse
behandling

til bevarende

lokalplan

for Gravlev, der udlagde

gers ejendom,

hvorefter

kommunen ikke vedtog

er den sideløbende

behandling

ejeren har mistet

den mulighed

indeholdt

i lokalplanforslaget,

principgodkendelse

af fredningssagen,
for udstykning

af forslag

et byggefelt

lokalplanen

af fred-

på k1a-

endeligt. Det

der har føre eil, at

af byggegrunde,

og som derfor udløser

der var

et erstatnings-

krav.

Klager har opgjort

sit samlede erstatningskrav

5,88 ha agerjord i HekspropriationsområdetH
Forbud mod jagt og fiskeri

til:

a 90.000 kr./ha

529.200 kr.
375.000 kr.

•
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Manglende mulighed for udstykning af 9 byggegrunde

4.500.000 kr.

Sagsrejserne

"ekspropri-

har anført, at arealerne

ationsområde"

dels er Gravlev

ådalen og dels meget
tets vurdering
skyttelsen

inden for fredningens

Sø, dels meget våde mosearealer

midt i

tørre ferske enge på kanten af ådalen. Efter am-

var arealerne

ved sagens rejsning

i 1996 omfattet

af be-

§ 3 som henholdsvis mose/sø og

i naturbeskyttelseslovens

eng.

Sagsrejserne

er ikke bekendt med, at Støvring Kommune har givet for-

håndstilsagn

om udstykning

af 9 grunde på ejendommen.

Lb.nr. 40, Hans Dall
Ejeren har påpeget

fejl og unøjagtigheder

i matrikel fortegnelsen

og

arealangivelserne.

Lb.nr. 45, Birthe og Ole Pedersen
Fredningsnævnet

har ved erstatningsudmålingen

grund, at matr.nr.

1hz, Buderupholm

fejlagtigt

Hgd., Buderup,

lagt til

er mose. Der er tale

om et engareal.

Nordjyllands

Amt har på baggrund

en fornyet vurdering

af, hvilke

af luftfotos

arealer der var omfattet

sen efter naturbeskyttelseslovens
ning. Amtet har herefter

•

og besigtigelse

vurderet,

§

3 på tidspunktet

foretaget

af beskyttel-

for sagens rejs-

at ca. 1 ha af det 1,45 ha store

areal er eng, resten er mose .

Lb.nr. 47, Erik Eriksen
Ejeren har opgjort

sit erstatningskrav

ningen på et ca. 3,82 ha stort overdrev
delige gennemførelse

for afdrift af nåletræsbeplantsenest 5 år fra fredningens

en-

til:

1. Mistet indtægt ved salg af nåletræer i en 25-årig periode
2. Reduceret jagtlejeindtægt over en 50-årig periode

240.000 kr.
75.000 kr.

3. Indskrænket dispositionsret og dermed reduceret
handelsværdi for ejendommen

350.000 kr.

Som alternativ til pkt. log 2 - mistet mulighed for juletræsdrift/indtægt over
en periode på 35 år - 630.000 kr.
Sagsrejserne

har anført,

lede overdrevsareal
november

at tilplantningen

med nåletræer

er i strid med Overfredningsnævnets

1963 vedrørende

fredning

af arealer

på det omhandkendelse

af ll.

i og omkring Gravlevdalen.
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Sagsrejserne

er ikke bekendt med, at fredningsnævnet

delse til tilplantningen.
ningskrav

gældende

har meddelt

tilla-

Der vil derfor ikke kunne gøres et erstat-

for manglende

mulighed

for gentilplantning

efter af-

drift.
Lb.nr. 48, Hans Peder Pinstrup
Erstatningskravet
10,79 ha agerjord

er opgjort

i ekspropriationsområdet

Forbud mod gødskning
afvandingsforhold

og sprøjtning

1.079.000

a 100.000 kr./ha

og sprøjtning

177.300 kr.

af 1,95 ha eng a 30.000 kr.

på 1,95 ha a 5000 kr./ha

58.500 kr.
9.750 kr.
10.000 kr.

Anlæg af sti

Sagsrejserne

at erstatningskravet

på 30.000 kr. pr. ha

for engareal er uden for ekspropriationsornrådet

er for højt, idet det

har bemærket,

til dels er baseret
projektet

på den fejlagtige antagelse,

for Gravlev

hvorfor arealerne
forudsætter,

Lb.nr. 59,

kr.

samt dårlige

af 5,91 ha eng a 30.000 kr.

Forbud mod gødskning
Jagtforbud

til:

at naturgenopretnings-

Sø vil betyde, at Lindenborg

vil blive dårligt afvandede.

at åen adskilles

Å ledes gennem sØen,

Det foreliggende projekt

fra søen med en banket.

Jens Evald Blicher Jensen

Erstatningskravet

er opgjort

til:

1,27 ha ager i "ekspropriationsområdet"

a 90.000 kr./ha

114.300 kr.

Forbud mod jagt og fiskeri

250.000 kr.

Lb.nr. 84, Else Jespersen
Der bør tilkendes

Lb.nr. lOD,

erstatning

for plejeadgang.

Jens Peter Nielsen

Fredningsnævnets
vurdering

•

erstatningsfastsættelse

af matr.nr.

skyttelseslovens

Nordjyllands

§

4f, Oplev By, Gravlev,

Amt har på baggrund

af luftfotos

til naturbe-

og besigtigelse

foretaget

af, hvilke arealer der var omfattet af beskyttel-

sen efter naturbeskyttelseslovens
ning. Amtet har herefter
karakteriseres

i relation

3.

en fornyet vurdering

dre natureng.

er baseret på en fejlagtig

vurderet,

som beskyttet

§

3 på tidspunktet
at nærmere

for sagens rejs-

angivne arealer ikke kan

natur, andre arealer

er mose og atter an-

•
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Lb.nr. 101, Else Dam Jensen
Røde Mølle er en udpræget
spændende

sted, hvorfor

en eventuel

salgsværdi.

samlede miljø,

liebhaverejendom

ejendommens

forlægning

tydning

for en eventuel

af Lindenborg

og fisketrappe,

salgsværdi.

Værditabet

ændres

Ejeren erkender,

at tabet er vanskeligt

den i mølledammen

ved-

- i størrelsesordnen

vil være meget stort,

5 mill. kr.

at opgøre, idet der i princip-

hvis det kan godtgøres,

at vandstan-

kan opretholdes.

Lb.nr. 102, Lindenborg

Gods

Der skal ydes ulempeerstatning
om forlægning

forandrin-

vil det kunne få en væsentlig be-

Å,

ændringer,

undergår

af naturgenopretningsprojektet

hvis mølledammen

pet kun sker begrænsede

for

Hvis mølledarnrnen, som er en stor del af det

med gennemførelse

rørende

på et smukt og

fremtræden har stor betydning

sammen med møllehus

ger i forbindelse

beliggende

af Lindenborg

1,32 stort areal vil komme
gang fra ejendommens

som følge af naturgenopretningsprojektet

Å ved Røde Mølle, der indebærer,

at et ca.

til at ligge vest for åen uden direkte ad-

øvrige arealer.

Kravet

er opgjort

til 110.000 kr.

3.4. Klager over erstatningsfordelingen

Nordjyllands

Amt har anført,

og har store både nationale

•

overvejende

at fredningen

omfatter mere end 1.000 ha

og internationale

del af fredningsområdet

og et EF-habitatområde.

som et større nationalt

naturområde

Området

med landskabelige,

indgår således
geologiske,

bio-

og friluftsrnæssige interesser.

Rebild Bakker besøges hvert år af 300-400.000
40.000 på USA's frihedsdag
områdets

og at den

indgår i et EF-

fuglebeskyttelsesområde

logiske

interesser,

nationale

den 4. juli. Det store besøgstal

og internationale

Det er samlet amtets opfattelse,
er af så stor national

melli~esker,heraf ca.

betydning,

bekræfter

værdi.

at fredningen med de beskrevne
at det bør pålægges

værdier

staten at udrede

9/10 af fredningserstatningen.

Skov- og Naturstyrelsen
mer betydelige

nationale

er enig med amtet i, at det fredede område rumog internationale

imidlertid

ikke, at det er tilstrækkeligt

fordeling.

Styrelsen

finder

således

værdier.

Styrelsen

finder

til at ændre på den normale

ikke, at en samlet erstatning

af
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den størrelsesorden,

som fredningsnævnet

har tilkendt,

opfylder krite-

riet i naturbeskyttelseslovens

§ 49, stk. 5.

I forbindelse

af Gravlev Sø har styrelsen

med etableringen

holdt udgifter

til opkøb og anlægsarbejder

kr., og styrelsen
erhvervelser

i størrelsesordnen

forventer at anvende yderligere

i ekspropriationsområdetl

allerede af-

2.750.000

til at gennemføre

4.250.000
kr.

(inkl.

naturforvalt-

ningsprojekter.

Hertil

kommer,

at styrelsen

i forbindelse med skovlovsaftalerne

sydlige del af fredningsområdet
1.750.000

har afholdt udgifter

kr., hvilket har medvirket

der har kunnet

gennemføres

4. Naturklagenævnets

I sagens behandling

Lars Busck

af· disse områ-

erstatning.

afgørelse.

har deltaget 8 af Naturklagenævnets

(formandl, Ole Pilgaard Andersen,

Peter Christensen,

i størrelsesordnen

til, at fredningen

uden yderligere

i den

10 medlemmer:

Marie-Louise

Leif Hermann, Mogens Mikkelsen,

Andreasen,

Poul Søgaard og Jens

Vibjerg.

Naturklagenævnet
gen med enkelte
dringer

har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt
ændringer/justeringer

af fredningsgrænsen

af nogle af de fredningsbestemmelser,

frednin-

og mindre æn-

som fredningsnævnet

har

fastsat.

Det kan tiltrædes,
forskellige

Grundtakst

at fredningsnævnet

grundtakster

har tilkendt

ud fra

og tillæg.

og særtakster

Grundtaksten

forhøjes

takst for arealer,

til 2.000 kr. pr. ha. Der tilkendes

som skove, og skovarealer,

overgå til overdrev

eller lignende. Der tilkendes

takse for arealer,

ikke grund-

der er omfattet af naturbeskyttelseslovens

ve, der opretholdes

der ved tidligere afgørelser

naturbeskyttelseslovens

beskyttelseslinjer,

af en halv grundtakst

§

3, sko-

der efter afdrift skal
heller

ikke grund-

er pålagt

fre~~ing.

I det omfang der inden for fredningen er arealer,

grundlag

erstatningen

der er omfattet af

udmåles

erstatningen

eller 1.000 kr. pr. ha.

på

•
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Særtakster

tilkendes

for arealer,

der ikke tidligere

i det omfang der ved fredningen pålægges
allerede pålagt ved tidligere

Udmålte erstatningsbeløb

er fredede, eller

videregående

restriktioner

end

fredninger.

oprundes

til 100 kr. og mindst 2.000 kr. for

den enkelte ejendom.

Der fastsættes

følgende

særtakster:

Pleje af moser, heder, overdrev mv.
Der tilkendes

ikke erstatning

for pleje,

findes at ville indebære en nedgang

idet pleje af arealerne

i de berørte

ejendommes

ikke

handelsvær-

di.

Tilplan tnings forbud
Erstatningen

fastsættes

til 2.000 kr. pr. ha, idet bemærkes,

ten for en del markarealer
fordelagtigt

at tilplante

er så ringe, at det må anses for økonomisk
arealerne

Løvbinding og hugstrestriktioner
Erstatningen
der tidligere

fastsættes

i løvskove
til den takst,

i tilfælde, hvor der ikke ud fra forst-

direkte kan godtgøres

Forbud mod gødskning

•

med juletræer.

til 5.000 kr. pr. ha svarende

har været anvendt

mæssige beregninger

at bonite-

et formuetab.

og sprøjtning af engarealer uden for fredningens

Hekspropria tionsområde H

Erstatningen

fastsættes

til 25.000 kr. pr. ha. Der er herved

syn til, at ejendomsretten

taget hen-

bevares.

Forbud mod fiskeri
Der tilkendes

ikke erstatning

inden for fredningens

for fiskerirestriktioner
HinteresseområdeH.

Uden fredningsbestemmelserne

ville

fiskeri med ruser i et vist

set) omfang være tillad~ efter reglerne
fiskeri i salt- og ferskvand
er efter det oplyste
ber i Lindenborg

A

indgrebet.

Forbud mod jagt

foretaget

inden for interesseområdet.

ter ikke at ville have indflydelse
ejendomme, hvorfor

i bekend~gørelsen

samt redskabsfiskeri

ikke tidligere

i Lindenborg

(begræn-

om rekreativt

mv. i ferskvand.

Der

fiskeri med faste redskaForbuddet

på handelsværdien

der ikke er grundlag

A

findes heref-

af de enkelte

for at tilkende erstatning

for
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Erstatningen

for jagtforbuddet

i fredningens

"interesseområde"

fastsæt-

tes til 5.000 kr. pr. ha. Nævnet lægger herved en vis vægt på, at der
uanset

jagtforbuddet

afholdes

i henhold til fredningsbestemmelserne

2 til 3 fællesjagter

anledning

om året på Skov- og Naturstyrelsens

og efter godkendelse

til erstatningen

ke kan sammenlignes

Nyanlæg

en højere erstatning,

i vildtreservatfredninger,

idet arealerne

ik-

med de egentlige vildtreservater.

af sti

Erstatningen

Statslig

for nyanlæg

af sti fastsættes

til 30 kr. pr. meter.

overtagelse

For opdyrkede
erstatningen

arealer

i fredningens

"ekspropriationsområde"

fastsættes

til 100.000 kr. pr. ha.

For engareal er i fredningens
ningen

for-

af fredningsnævnet.

Der findes ikke at være grundlag for at tilkende
svarende

vil kunne

"ekspropriationsområde"

fastsættes

til 35.000 kr. pr. ha. Det har ikke været muligt præcist

fastslå,

i hvilket

i hvilket

omfang engarealerne

at

har været gødet og sprøjtet, og

omfang de har været vandlidende.

findes det herefter

erstat-

Ved erstatningsudmålingen

at måtte lægges til grund, at samtlige

arealer har

kunnet dyrkes på lige fod med andre engarealer

i området. Det må dog

tages i betragtning,

er ret fugtige, og at

at arealerne gennemgående

retten til at drive jagt på arealerne er indeholdt

For mose- og søarealer
erstatningen

i fredningens

i salgspriserne.

"ekspropriationsorr~åde"

fastsættes

til 20.000 kr. pr. ha.

Særlige erstatningskrav

Lb.nr. 7
Hele det areal, der er omfattet af fredningen,
findes herefter

er tidligere

ikke at være grundlag for at tilkende

fredet. Der

erstatning

for

ejendomsformindskelse.

Lb.nr. 32 og 47
Ejendommene

er omfattet

af en eksisterende

fredningsnævnets

kendelse

Ifølge kendelsen

må engarealer

plantning

må fornys.

af 11. november

fredningskendelse
1963.

ikke beplantes,

"Til beplantning

- Over-

af højere

men eksisterende
liggende

be-

arealer øst

•
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for åen kræves samtykke

fra fredningsnævnet,

ninger uden videre kan tilplantes.
kan frit tilplantes,
stejleste

Højereliggende

dog uden nævnets

skovryd-

arealer vest for åen

samtykke kun med løvtræ. På de

skråninger på enkelte vanskeligt

som græsvækst bør tilladelse

dog at egentlige

dyrkelige

til beplantning

arealer med spar-

med nåletræer

i alminde-

lighed gives."

Nævnet bemærker,

at kendelsen

må forstås

plantning

også omfatter

betragtes

som en landbrugsafgrøde.

De omhandlede

tilplantning

arealer er højere

med nåletræ/juletræer

tilladelse,

idet det ud fra luftfotos

er tilplantet

med juletræer,

liggende

plantningen

således, at forbuddet mod til-

arealer vest for åen, og til-

har derfor krævet fredningsnævnets
må lægges til grund, at arealerne

efter 1963. Fredningsnævnet

ladelse til nåletræstilplantningerne,
som udgangspunkt

uanset juletræer

ses ikke at have meddelt

som derfor er ulovlige,

bør føre til, at der ikke tilkendes

til-

hvilket

erstatning

for, at

træerne skal fjernes som led i fredningen.

Nævnet

finder dog, at der ikke kan ses bort fra, at bestemmelsen

eksisterende

kendelse

er uklart

formuleret,

ville have fået fredningsnævnets

tilladelse

de havde ansøgt herom. Endelig
myndighederne

i den

og at ejerne sandsynligvis
til tilplantningerne,

hvis

bør der også lægges en vis vægt på, at

ikke kan have været

uvidende

om, at tilplantningerne

var

ulovlige .

•

For ejendommen under lb.nr. 32,

nes ved orndriftsalder, tilkendes
tilplantningforbuddet,
kendt, hvis arealerne

svarende

senest 5 år fra fredningens
omdrif~salder
ge vedmassen

en erstatning

tilplantede.

gennemførelse

- vil ejeren blive påført
som underdimensionerede

bruges som flis. Erstatningen

der ville være til-

hvor nåletræsbevoksningen

endelige

skal fjer-

på 2.000 kr. pr. ha for

til den erstatning,

ikke var blevet

under lb.nr. 47,

For ejendommen

hvor nåletræstilplantningen

skal fjernes

- og inden normal

et forrrilletab
ved at skulle sæl-

kævler, hvoraf hovedparten

fastsættes

herefter

kun kan

til 15.000 kr. pr.

ha.

Lb.nr. 51 og 52
Der er tale om kvægejendom,
gødskning

og anvendelse

og nævnet

kan ikke afvise, at forbuddet mod

af sprøjtemidler

telsen af de eksisterende

bygninger.

kan få indflydelse

Nævnet

på udnyt-

finder derfor, at det frem-
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satte erstatningskrav

for ejendomsformindskelse

på 40.000 kr. bør imø-

dekommes.

Lb.nr.

15 og 53

Lodsejerne

har fremsat erstatningskrav

for manglende

mulighed

stykning

af grunde i Gravlev By med henblik på bebyggelse.

Støvring

Kommune vedtog den 28. november

lokalplan

1995 et forslag til bevar ende

nr. 107 for Gravlev By. Forslaget var offentligt

perioden

fra den 6. december

mod uhensigtsmæssig
bebyggelse
runding

det visuelle

bebyggelse.

som udfyldning

landsbymiljø

indtryk af naturen

i Grav-

i Gravlev Ådal

Forslaget muliggjorde

i den eksisterende

af denne. På kortbilag

kunne placeres.

fremlagt i

1995 til den 31. januar 1996 og havde til

formål dels at bevare og styrke det eksisterende
lev, dels at beskytte

for ud-

opførelse

bebyggelse

af ny

eller som af-

1 var vist de felter, hvor ny bebyggelse

Det på kortbilaget

benævnte

"fremtidige

byggefelt"

kun-

ne først tages i brug, når de øvrige var udnyttet.

Der var i forslaget
matr.nr.
l1a

15a

udlagt

et byggefelt

på et højtliggende

(under lb.nr. 15) og et "fremtidigt

areal på

byggefelt"

på matr.nr.

(under lb.nr. 53).

På et haveareal
udlagt

til beboelsen

i et udkast

et byggefelt

på et borgermøde

15a ud til Gravlevvej

til l okalplanforsl

før det blev vedtaget

blev udtaget

og offentligt

Amt gjorde den 30. januar 1996 rettidig

lokalplanforslaget,

idet flere af de udlagte

indsigelse

arealudlæg

nens revision

1988-1996, udmeldte

bejdelse

hvorefter

af en bevar ende lokalplan

indgår i fredningsplanlægningen
bevaringsværdi.

Amtet henviste

feltet på matr.nr.

Kommunen

kommunen

den 14. november

i indsigelsen

1997 de berørte

fredningen.

som

med den højeste
til, at bygge-

lodsejere

§

3.

om, at

af den nye kornmuneplan var opnået

enighed med amtet om dels omfanget af nybyggeri
områder der skal medtages

udar-

til sikring af Gravlev Landsby,

endvidere

med udarbejdelsen

for

snarest skulle iværksætte

15a var omfattet af naturbeskyttelseslovens

orienterede

der i forbindelse

med kO~IDu-

forudsætninger

som en af de landsbyer

•

mod

til bebyggelse

Sfuut de af amtet, i forbindelse

lokalplanlægningen,

af

fremlagt.

var i strid med regionplanen
af kommuneplan

var der

ag, der blev drøftet

den 15. oktober 1995. Byggefeltet

lokalplanforslaget,

Nordjyllands

på matr.nr.

i lokalplanen,

i Gravlev,

dels hvilke

og hvilke der skal indgå i
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Kommunen vedtog herefter

en ny kommuneplan

og herunder

rammer for Gravlev By. De i sagen omhandlede
15a indgår ikke i de områder,
planen.

Kommunen

og rammer

for lokalplanlægningen,

delse til udstykning
15a. Tilladelsen

og en række naboer.

Naturklagenævnet
ningssagens

i 1990 meddelte

til Miljøankenævnet
blev herefter

finder på den baggrund

landzonetilla-

for mistet

på matr.nr.

af Nordjyllands

Amt

trukket tilbage.

ikke, at der forud for fred-

rejsning var skabt en sådan berettiget

lighed for udstykning,
erstatning

der kan opføres en helårs-

af 4 grunde med henblik på bebyggelse

Ansøgningen

i kommune-

15a.

at kommunen

blev påklaget

11a og

et tillæg nr. 17 til kommuneplanen

hvorefter

på matr.nr.

Støvring Kommune har oplyst,

arealer på matr.nr.

der er udlagt til boligformål

har i 2004 vedtaget

bolig på havearealet

de fremtidige

at der er grundlag

forventning

for at tilkende

ret til udstykning

om mu-

lodsejerne

som følge af fredningen.

Lb.nr. 54
Nævnet

finder ikke, at der er grundlag

til

en enkelt lodsejer

for indgreb i en fælles lergrav, der i mands minde

har været benyttet

som en del af ejendommene

Lb.nr.

•

for at tilkende erstatning

55

Naturklagenævnet

kan ikke nu tage stilling

amtet i 1992 meddelte
klagers

ejendom

mose,

påbud om indstilling

tillovligheden

tiltræder

af det af

af driften af en pumpe på

og må derfor tage udgangspunkt

da fredningssagen

Nævne~

under lb.nr. 53 og 55.

i arealernes

tilstand,

blev rejst.

den vurdering

som fredningsnævnet

af arealerne

som henholdsvis

eng, sø og

har lagt til grund for erstatningsudmålingen.

Lb.nr. 94
Den hidtidige

drift/anvendelse

planen berøres

af delområde

ikke af fredningen.

2, 3, 4, 11 og 12 i drifts-

Tilsvarende

gælder for delområde

9

og 10.

Driftsplanen

indebærer,

ca. 12 ha stort areal
hvorefter

arealerne

at de eksisterende

på et

(delområde l, 5, 6, 7, 7a, B og Ba) fjernes,

enten overgår

telse eller til overdrev
pelsesmidler.

juletræer/nåletræer

til almindelig

uden anvendelse

landbrugsmæssig

af gødning

udnyt-

og kemiske bekæm-
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Nævnet bemærker,
plantning

at kendelsen må forstås således,

også omfatter

uanset juletræer

betragtes

juletræer har herefter
hvor det er særligt
meddelt

tilplantning

at forbuddet mod til-

af landbrugsarealer

som en landbrugsafgrøde.

med juletræer,

Tilplantning

med

alene kunnet ske på de arealer og i det omfang,

tilladt i kendelsen,

eller hvor fredningsnævnet

har

dispensation.

Ifølge kendelsen

kan dele af matr.nr.

7a og 8a) tilplantes

råde 5 og del af delområde
meter langs vestskellet,

del af matr.nr.

6, 7,

højde ikke overstiger
8g (svarende til delom-

1) skal, for så vidt angår et bælte på 15

holdes nede i en højde af ikke over 3 meter.

har den 22. november

pensation

til udvidelse

delområde

8) på betingelse

ter. Fredningsnævnet

(svarende til delområde

med juletræer, når træernes

2Y2til 3 meter. Den tilplantede

Fredningsnævnet

20a

1989 meddelt

af planteskolen

på matr.nr.

dis-

19a (svarende til

af, at træernes højde ikke overstiger

forudsatte herved,

gende arealer af matr.nr.

en lovliggørende

at nåletræerne

8g (svarende til delområde

3 me-

på de højtlig-

5) blev afdrevet i

løbet af 5 år.

Naturklagenævnet

finder ikke, at der ved erstatningsfastsættelsen

lægges vægt på, at de omhandlede
tarstøtteordningen

arealer

har været tilplantede

for ikke vil kunne opnås hektarstøtte

i referenceperioden
med juletræer,

kan

for hek-

og at der der-

efter ophør af juletræsproduktio-

nen.

Det er i øvrigt nævnets
almindelig

opfattelse,

landbrugsmæssig

udnyttelse

at arealerne udnyttes

ekstensivt,

forudsætter

af stødene.

fjernelse

Naturklagenævnet

at arealerne

ikke er velegnede

og driftsplanen

f.eks. til græsning,

finder, at den af fredningsnævnet

og maskinpark

forhold omkring ejendommens
give et mere retvisende

nuværende

- henset

ikke,

hvilket ikke

udmålte

på grundlag af takster og skøn over værdinedgangen
områder og for bygninger

udelukker

til

erstatning

for de enkelte del-

til de komplicerede

og fremtidige

drift - næppe vil

billede end et samlet skøn over nedgangen

i

ejendommens handelsværdi.

Ved en erstatning

svarende

til 15 % af forskellen

en (3.150.000 kr.) og ejerboligens

værdi

mellem

ejendomsværdi-

(1.556.600 kr.), eller i alt

239.000 kr., vil der efter nævnets opfattelse

være ydet fuld kompensa-
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tion for handelsværdinedgangen
den fremtidige

som følge af fredningens

om

drift af ejendommene.

Det er indgået i erstatningsfastsættelsen/
ikke kun bestemmes
vurdering

bestemmelser

af driftsøkonomiske

af dens attraktive

at ejendommens

handelsværdi

forhold/ men tillige ud fra en

beliggenhed

og muligheder

for rekreative

aktiviteter.

Lb.nr.

101

Det må på baggrund

af det af amtet oplyste

dammen på ejendommen
fredningen

forudsatte

-kvalitet
henhold

ikke undergår
forlægning

ikke kan opretholdes/

til

Indgrebet

§

forandringer

af Lindenborg

Å. Såfremt vandmængde

forelægges

findes således ikke at påvirke
ikke grundlag

som følge af den i

skal spørgsmålet

7 i fredningsafgørelsen

der er herefter

lægges til grund/ at mølle-

om vandforsyningen

i

fredningsnævnet.

ejendommens

for at tilkende

og

handelsværdi/

erstatning

og

for dette ind-

greb.

Lb.nr.

102

Ved forlægningen

Å vil et areal på ca. 1/32 ha komme til

af Lindenborg

at ligge vest for åen uden adgang
ren vil fortsat beholde

fra ejendommens

ejendomsretten

kunne sælge arealet på normale

vilkår.

det vil være forbundet med væsentlige
vil benytte

til det afskårne

areal og vil

Der må dog tages hensyn til/ at
gener/ hvis ejeren selv fortsat

arealet.

Der tilkendes

Lb.nr.

øvrige arealer. Eje-

på den baggrund

en ulempeerstatning

på 30.000 kr.

10/ 45, 53 og 100

Naturklagenævnet

tiltræder

amtets vurderinger

handlede

ejendomme

i relation

grundlag

for erstatningsberegningen.

af arealerne

til naturbeskyttelseslovens

på de om-

§ 3 som

Erstatningsfordelingen

Ifølge naturbeskyttelseslovens
dedele af tilkendte
har national
bestemme,
jf. lovens

erstatninger

betydning

§

49, stk. 3, afholder
og godtgørelser.

og medfører

store udgifter/

at staten skal afholde ni tiendedele

§ 49/ stk. 5.

staten tre fjer-

Ved fredninger,

der

kan Naturklagenævnet

af erstatningerne

mv.,

24

Naturklagenævnet

er enig med såvel Skov- og Naturstyrelsen

lands Amt i, at fredningen
imidlertid

er af national

ikke, at der henset til erstatningens

for at fravige den sædvanlige

Nævnet
§

med henblik

finder herefter,

49/ stk. 3/ afholder

Idet fredningsnævnets
fastsætter

1

allerede har afholdt betydeli-

at staten i overensstemmelse

med hovedreglen

i

tre fjerdedele af erstatningen.

erstatningsafgørelse

af 15. februar 2002 ophæves,

i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 44,

således:

Ejer og matr.nr.

Lb.nr.

Nævnet har herved

på opfyldelse af fredningsformålet.

Naturklagenævnet

stk. 1/ erstatningen

Nævnet finder

størrelse er grundlag

erstatningsfordeling.

lagt vægt på, at Skov- og Naturstyrelsen
ge udgifter

betydning.

som Nordjyl-

Erstatning

Erstatning

Kr.

I alt kr.

Anders Rye-Andersen

Del af matr.nr.

1n, Buderupholm

Hgd.,

Buderup
Matr.nr.

Tidligere

1k, Skørping

By, Skørping

fredet

2,76 ha a 2.000 kr. /ha for tilplantningsforbud
2

5.520

5.600

lvIiriamVangstrup

Matr.nr.

1u, Skørping

By, Skørping
Ingen

Tidligere
3

fredet

Hans Dam (tidligere

erstatning
ejer)

l1atr.nr. 1fi, Skørping By, Skørping
Tidligere

fredet

1/43 ha eng a 25.000 kr. /ha

35.750

35.800

25

4

Lene 0stergård Andersen

Del af matr.nr.
lrh, Teglgård,

Tidligere

5

1aab og 1aae, laap og
Skørping

fredet

1 ha løvskov a 5.000 kr./ha

5.000

3,99 ha eng a 25.000 kr./ha

99.750

104.800

Brian Haueh Fenger Hansen

Matr.nr.

1 hb, Teglgård,

Skørping
Ingen

Tidligere
6

erstatning

fredet

Skov- og Naturstyrelsen,

Buderupholm

Statsskovdistrikt

Matr.nr.

lb m.fl., Teglgård,

Matr.nr.

3d m.fl.,

Matr.nr.

27ap m.fl.,

Matr.nr.

19n m.fl.,

Del af matr.nr.

Skørping

Rebild By, Skørping
Gravlev

By, Gravlev

Oplev By, Gravlev

6a, Oplev Tved, Gravlev
Ingen

Tidligere
7

erstatning

fredet

Leif Madsen
Matr.nr.

8e og 9c, Rebild By, Skørping

Matr.nr.

2g, 2i, 7g, 19t og 21a, Oplev

By, Gravlev
Del af matr.nr.

Tidligere

6a, Oplev By, Tved

fredet

4,68 ha eng a 25.000 kr./ha
1,74 ha a 2.000 kr./ha

for tilplant-

ningsforbud
8

117.000

3.480

Erik Larsen

Matr.nr.

lOd, Rebild By, Skørping
Ingen

Tidligere

fredet

erstatning

120.500

26

9

Kjeld Krogh Jensen

Matr.nr.

Si, Rebild By, Skørping
Ingen

Tidligere
10

erstatning

fredet

Per Krogh

Matr.nr.

4r, Rebild By, Skørping

Matr.nr.

lig, Buderupholm

Tidligere

Hgd., Buderup

fredet

1,92 ha eng a 25.000 kr./ha
11

Bernt Mouritzen

Matr.nr.

48.000

48.000

Bundgaard

2e, 2d, 2e, 2g, del af 3a og

del af 4ay, Rebild By, Skørping

Delvist

tidligere

1,84 ha nyfredet

fredet

ager a 2.000 kr./ha

3.680

1,B4 ha a 2.000 kr./ha for tilplantningsforbud

3.680

1,82 ha eng a 25.000 kr./ha
0,92 ha løvskov

12

4.600

1,75 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

8.750

6,26 ha a 20.000 kr./ha for afståelse

125.200

Erik Mouritzen

Ma~r.nr.

Tidligere

2a og 3e, Rebild By, Skørping

fredet

466.750

21,77 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

10B.B50

sti a 30 kr./m

Konrad Jensen A/S

Matr.nr.

191. 500

Bundgaard

18,67 ha eng a 25.000 kr./ha

500 meter
13

a 5.000 kr./ha

45.500

Se, del af Bf, 8g, Bh, 42h og

42z, Rebild By, Skørping

15.000

591.000

27

Tidligere

14

fredet

2,63 ha eng a 25.000 kr./ha

65.750

2,68 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

13.400

Niels Dreimann

Hyldgaard

79.200

og Jens Gudum

HØj lund

Matr.nr.

9g, 50b og SOf, Rebild By,

Skørping

Tidligere

15

fredet

1,30 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

6.500

1,10 ha a 20.000 kr./ha for afståelse

22.000

Søren Pinstrup

Matr.nr.

28.500

(tidligere ejer)

8f, del af 15a, 15f, 15m, 15n,

15k, 151, 27d, 27e, 27f, 27k, 27ah, 29d
og 29u, Gravlev By, Gravlev
Matr.nr.

Delvist

SOk, Rebild By, Skørping

tidligere

0,5 ha nyfredet

fredet

ager a 2.000 kr./ha

1.000

0,5 ha a 2.000 kr./ha for tilplantnings1.000

forbud
3,33 ha eng a 25.000 kr./ha
1,05 ha løvskov a 5.000 kr./ha
3,05 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud
64 meter

16

5.250
15.250
1. 920

sti a 30 kr./m

5,78 ha a 20.000 kr./ha

83.250

for afståelse

115.600

223.300

3.800

3.800

Jens Jørn Kjølby Hansen og Ellen Drejer
Hansen

Matr.nr.

Tidligere

421, Rebild By, Skørping

fredet

0,76 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud
17

Niels Amstrup

Rask

28

Matr.nr.

3h, 9k og 50i, Rebild By, Skør-

ping

Tidligere

fredet

0,63 ha a 5.000 kr./ha
18

Ejendomsselskabet

Del af matr.nr.

Tidligere

3.150

for jagtforbud

3.200

Rebild Bakker A/S

4a, Rebild By, Skørping

Ingen

fredet

Erstatning
19

Claus Bundgaard

Matr.nr.

Tidligere

Christensen

5h og 42e, Rebild By, Skørping

fredet

6.000

0,24 ha eng a 25.000 kr.

20.650

4,13 ha a 5.000 kr. for jagtforbud
20

Knud Christensen

Matr.nr.

10ca, Rebild

Matr.nr.

3c og 10f, Gravlev By, Gravlev

Tidligere

By, Skørping

fredet

180.250

7,21 ha eng a 25.000 kr./ha
7,75 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

38.750

346 meter

10.380

sti a 30 kr./m
for afståelse

178.850

1,02 ha a 20.000 kr./ha for afståelse

20.400

5,11 ha a 35.000 kr./ha

21

26.700

Rebild National

Park Society

Del af matr.nr.

3b

l

4aø, 4c, 4d, 4e

l

42aa, 42ab, 42ai, 42ak, 42am, 42an,
42ao, 42aYI
43c,

del af 42c,

43d, 46b, 46c,

51b, 56a, 56b, 56c,
Skørping

42q, 42æ, 43b

46e, 48c,

l

48d, 51a,

56d, Rebild By,

428.700

"

29

Tidligere

fredet

I

Ingen
Erstatning

frafaldet,

bortset

fra to

!

erstatning

Moselodder
22

Edith Eriksen
4g, 46d og 48e,

Matr.nr.

Rebild By,

Skørping
Ingen
Tidligere
23

erstatning

fredet

Helle Søborg Pedersen
Matr.nr.

4k og 48f, Rebild By, Skørping
Ingen

Tidligere

erstatning

fredet

24, 25 Udgået
og 26
27

Jens Erik Nielsen
Del af matr.nr.

42b, 42i og del af 42ø,

Rebild By, Skørping

Delvist

tidligere

fredet

0,94 ha løvskov a 5.000 kr./ha
0,56 ha eng a 25.000 kr./ha
0,58 ha a 5.000 kr./ha
28

Frank Kjerstein

Matr.nr.

Tidligere

14.000
2.900

21. 600

3.000

3.000

Kjær

42r, Rebild By, Skørping

fredet

0,60 ha a 5.000 kr./ha
29

for jagtforbud

4.700

for jagtforbud

Niels Preben K6nig og Uffe K6nig

Matr.nr.

42ad og del af 42 au, Rebild

By, Skørping
Ingen
Tidligere
30

erstatning

fredet

Niels Henrik BØggild

Nielsen

30

Matr.nr.

ge og 44c, Rebild By, Skørping

Tidligere

fredet
15.750

0,63 ha eng a 25.000 kr./ha
31

Skipper Clemen~s

Matr.nr.

15.800

Trop

42at, Rebild By, Skørping
Ingen

Tidligere
32

erstatning

fredet

Gerda Marie Heltborg

Del af matr.nr.

Jensen

1dy, Buderupholm

Hgd.,

Buderup

Tidligere

fredet

2,47 ha a 2.000 kr./ha for tilplant4.940

ningsforbud
3,96 ha a 2.000 kr./ha for fjernelse af

7.920

nåletræsbevoksning
33

Bent Agersø og Lene Didi Laursen Agersø

Matr.nr.

lim, Buderupholm

Hgd., Buderup
Ingen

Tidligere
34

erstatning

fredet

Arne Peder Jørgensen

og Iben Duus Jør-

gensen

Matr.nr.

1il, Buderupholm

Hgd., Buderup
Ingen

Tidligere
35

erstatning

fredet

Ulrik Husum Larsen

Del af matr.nr.

ldi, Buderupholm

Hgd.,

Buderup

Tidligere

fredet

4,18 ha a 2.000 kr./ha for tilplant-

12.900

31

ningsforbud

]

65.500

2,62 ha eng a 25.000 kr./ha
36

Kirsten

Elisabeth

Christensen

8.360

(tidligere

ejer)
Del af matr.nr.

1dh, leo og lhu, Bude-

rupholm Hgd., Buderup

Tidligere

fredet med undtagelse

af byg-

ningspareel

4,12 ha a 2.000 kr./ha for tilplant8.240

ningsforbud

29.000

1,16 ha eng a 25.000 kr./ha
37

37.300

Lars Høyer Holmberg

Matr.nr.

ldt, Buderupholm

Hgd., Buderup

Nyfredet
750

0,03 ha eng a 25.000 kr./ha
1,72 ha løvskov
37A

5.000 kr./ha

Tidligere

1if, Buderupholm

24.500

24.500

56.750

56.800

Hgd., Buderup

fredet

0,98 ha eng a 25.000 kr./ha
Arne Børge Olesen

Matr.nr.

Tidligere

1ie, Buderupholm

Hgd., Buderup

fredet

2,27 ha eng a 25.000 kr./ha
39

9.400

Tom Preben Holmberg

Matr.nr.

38

8.600

Bent Christensen

Del af matr.nr.
derupholm

1ez og matr.nr.

Hgd., Buderup

lin, Bu-

32

Delvist

tidligere

fredet

3,57 ha eng a 25.000 kr./ha
40

89.300

Hans Erik Dall

Matr.nr.

la, lcæ, del af lds og ldu, Bu-

derupholm

Hgd., Buderup

Tidligere

fredet

1,92 ha eng a 25.000 kr./ha
65 meter

sti a 30 kr./m

41

Udgået

42

Niels Ole Brøner

Matr.nr.

Tidligere

lia, Buderupholm

48.000
1.950

50.000

37.250

37.300

Hgd., Buderup

fredet

1,49 ha eng a 25.000 kr./ha
43

89.250

Frank Nejlund

Matr.nr.

Iii, Buderupholm

Hgd., Buderup
Ingen

Tidligere
44

Preben Frederik

Matr.nr.

Tidligere

erstatning

fredet

lih, Buderupholm

I

fredet

34.250

34.300

25.250

25.300

Birthe og Ole Pedersen

Matr.nr.

Tidligere

1hz, Buderupholm

Hgd., Buderup

fredet

1,01 ha eng a 25.000 kr./ha
46

l

Hgd., Buderup

1,37 ha eng a 25.000 kr./ha
45

el

Pedersen

Jens Kristian

Pedersen

33

Matr.nr.

Tidligere

1ik, Buderupholm

Hgd., Buderup

fredet
23.750

0,95 ha eng a 25.000 kr./ha
47

I

Erik Eriksen Holding ApS

Matr.nr.

lo, Buderupholm

Matr.nr.

7b, Gravlev By, Gravlev

Tidligere

Hgd., Buderup

fredet

2,68 ha a 15.000 kr./ha

for fjernelse

af
40.200

nåletræsbevoksning

690

23 meter sti a 30 kr./m
48

23.800

40.900

Hans Peder Pinstrup

Del af matr.nr.

7a, del af lOg, matr.nr.

22f og 27i, Gravlev By, Gravlev

Tidligere

fredet
160.000

6,40 ha eng a 25.000 kr./ha
3 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

15.000

424 meter

12.720

sti a 30 kr./m

10,19 ha a 100.000 kr./ha
1,22 ha a 20.000 kr./ha
49

for afståelse

for afståelse

1. 019.000
24.400

Gitte Jensen og Jan Christiansen

Del af matr.nr.

20a, Gravlev

By, Gravlev
Ingen

Tidligere
50

Esben Skall Sørensen

Matr.nr.

erstatning

fredet
og Annette

Pedersen

22b, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidlig-ere fredet
51

Sigrid Højgård

Matr.nr.

Poulsen

8k, Gravlev By, Gravlev

erstatning

1.231.200

34

Tidligere

52

fredet

2,19 ha eng a 25.000 kr./ha

54.750

2,19 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

10.950

Kristian

Poulsen

Del af matr.nr.

6a, matr.nr.

6u, 9q, 9r,

9s, 27z, 29ab og del af matr.nr.
Gravlev

65.700

2ge,

By, Gravlev

Tidligere

fredet

14,45 ha a 2.000 kr./ha for tilplant-

53

ningsforbud

28.900

3,90 ha eng a 25.000 kr./ha

97.500

4,54 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

22.700

40.000 kr. for ejendomsformindskelse

40.000

0,02 ha for afståelse

a 35.000 kr./ha

700

0,37 ha for afståelse

a 20.000 kr./ha

7.400

Jacob Forchhammer

Del af matr.nr.

197.200

Foldager

11a, matr.nr.

22a, 27al,

27c og 27u, Gravlev By, Gravlev

Delvist

tidligere

2,67 ha nyfredet

fredet

ager a 2.000 kr./ha

19,20 ha a 2.000 kr./ha

54

~
I

for tilplant38.400

ningsforbud
0,28 ha eng a 25.000 kr./ha

7.000

1,09 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

5.450

0,80 ha a 35.000 kr./ha for afståelse

28.000

9,70 ha a 20.000 kr./ha

for afståelse

194.000

Fælles Lergrav

Matr.nr.

34, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere

fredet

55

Udgået

56

Niels Kristensen

e

5.340

erstatning

278.200

"

35

Matr.nr.

27ao, 27r, 29ac, 29g, 29h og

29v, Gravlev

Tidligere

By, Gravlev

fredet

0,22 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud
for afståelse

37.800

0,16 ha a 20.000 kr./ha for afståelse

3.200

1,08 ha a 35.000 kr./ha

57

1.100

Karen Elisabeth

Priess

Del af matr.nr.

11m, Gravlev By, Gravlev

42.100

Ingen
Tidligere
58

erstatning

fredet

Jens Vang Kristoffersen

Matr.nr.

17e og 29r, Gravlev By, Gravlev

Tidligere

fredet

1,01 ha a 5.000 kr./ha
0,96 ha a 20.000 kr./ha
59

5.050

for afståelse

19.200

24.300

Jens Evald Blicher Jensen

Matr.nr.

18g og 271, Gravlev By, Gravlev

Matr.nr.

SOd, Rebild By, Skørping

Tidligere

fredet

1,35 ha løvskov

a 5.000 kr./ha

1,30 ha a 20.000 kr./ha
60

for jagtforbud

Harriet

for afståelse

6.750
26.000

32.800

Sindal Kristensen

Del af matr.nr.

13a, 13d, 13s, 27p, 27q,

29ad, 29f og 29i, Gravlev
Matr.nr.

Tidligere

By, Gravlev

1m, Oplev By, Gravlev

fredet

8,39 ha løvskov

a 5.000 kr./ha

0,31 ha a 5.000 kr./ha
0,25 ha a 20.000 kr./ha

41.950

for jagtforbud

1.550

for afståelse

5.000

48.500

36

61

Hanne Kathrine

Hansen

og Poul Erik Bran-

der

Del af matr.nr.

2a, 2aa og 15h, Gravlev

By, Gravlev

Delvist nyfredet

10.750

2,15 ha løvskov a 5.000 kr./ha
0,12 ha eng a 25.000 kr./ha
0,12 ha a 5.000 kr./ha
20 meter

600

for jagtforbud

sti a 30 kr./m

62

Udgået

63

Udgået

64

Frede Åge Laursen

Matr.nr.

3.000

600

15.000

11c og 15d, Oplev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
64A

erstatning

fredet

Susanne Laursen

og Andreas Hedegård An-

dersen

Matr.nr.

Sn, Oplev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
65

fredet

erstatning

Dannie Marie M. Druehyld

Matr.nr.

Tidligere

24e, Gravlev

By, Gravlev

fredet

0,95 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud
66

Udgået

67

Jenny Blicher

Matr.nr.

29c, del af matr.nr.

29x, Gravlev

Tidligere

4.750

4.800

6.100

6.100

29k og

By, Gravlev

fredet

1,22 ha a 5.000 kr./ha for jagtforbud

37

e
68

Kirsten

Otte Nielsen

29a, Gravlev

Matr.nr.

By, Gravlev

fredet

Tidligere

0,54 ha a 5 .O O O kr. /ha for jagtforbud
69

2.700

2.700

Søren Lund Nielsen

29ø, Gravlev

Matr.nr.

By, Gravlev
Mindste-

e

erstatning

fredet

Tidligere

500

2.000

1. 950

2.000

15.200

15.200

0,10 ha a 5.000 kr. /ha for jagtforbud
70

Henning

Søgård

Matr.nr.

29b, Gravlev

By, Gravlev

fredet

Tidligere

0,39 ha a 5.000 kr. /ha for jagtforbud
71

Kresten Jakobsen

Matr.nr.

29aa, 290 og 29t, Gravlev By,

Gravlev

e

Matr.nr.

190, Oplev By, Gravlev

fredet

Tidligere

3,04 ha a 5.000 kr./ha
72

for jagtforbud

Jørn Knuds en

Matr.nr.

6c, 6v, 6x og 6y, Gravlev By,

Gravlev

fredet

Tidligere

Ingen
Erstatning

e

73

frafaldet

Gravlev Kirke

Matr.nr.

6rn, Gravlev By, Gravlev

erstatning

38

Ingen
Tidligere
74

Udgået

75

Udgået

76

Britta

erstatning

fredet

Frandsen

Kristensen

(tidligere

ejer)

Del af matr.nr.

2h, 2n og 4p, Gravlev

By, Gravlev

5.150

1,03 ha løvskov a 5.000 kr./ha
77

Bent Richard Andersen,
Andersen

Henning

5.200

Richard

og Kjeld Richard Andersen

Del af matr.nr.

2æ, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
78

Birgitte

erstatning

fredet
Palle Nielsen

og Lars Juuel

Nielsen

Matr.nr.

111, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
79

Michael

erstatning

fredet

Amstrup

og Susanne Holst Mogen-

sen

Matr.nr.

el

91, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
80

fredet

erstatning

.t<ællesSandgrav

Matr.nr.

35, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
81

fredet

Bodil Tejg Krunderup

Matr.nr.

erstatning
og Lars Krunderup

5k, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
82

fredet

Erik Danielsen
sen

og Lillian Rønnow Daniel-

erstatning

..
..
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Matr.nr.

Slog

50, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
83

erstatning

fredet

Peer Sehmelling

Herbsleb,

sleb, Meri Sehmelling

Lisbeth Herb-

Kure og Rene Søn-

dergaard

Kure

Matr.nr.

5u og 5y, Gravlev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
84

erstatning

fredet

Else Jespersen

Matr.nr.

5p, Gravlev By, Gravlev
Ingen

85

Tidligere

fredet

Flemming

Korgaard

Matr.nr.

5m og Si, Gravlev

erstatning

By, Gravlev
Ingen

Tidligere

erstatning

fredet

86

Udgået

87

Hans Erik Lyngberg

Matr.nr.

Tidligere

lk og Is, Oplev By, Gravlev

fredet

1,66 ha løvskov a 5.000 kr./ha
88

8.300

8.300

Hanne Baeh-Nielsen

Matr.nr.

le, 19a, 19b, 19h, 19i, 19u,

19v, 19p og 19x, Oplev By, Gravlev

Tidligere

fredet

1,28 ha eng a 25.000 kr./ha
0,33 ha løvskov
89

Udgået

90

Gitte Gregersen

a 5.000 kr./ha

32.000
1.650

33.700
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Matr.nr.

19m, Oplev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
91

erstatning

fredet

Signe Kristine

Larsen

Del af matr.nr.

le, 8m, del af 23a og

23c, Oplev By, Gravlev
Ingen
Tidligere
92

erstatning

fredet

Ingrid Ranne Trolle-Schultz

Matr.nr.

20c, Oplev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
93

erstatning

fredet

Lars-Bo Nissen

Jøker og pia Selander Jø-

ker

Matr.nr.

20b og 23b, Oplev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
94

erstatning

fredet

Niels Moes

Del af matr.nr.

8c, 8v, 8x og 19s, Oplev

By, Gravlev

Delvist

tidligere

Erstatning
henhold

el

fredet

for fjernelse af nåletræer

til driftsplan

samt for ejen-

domsforringelse
95

Thomas Regner

i

239.000
Klitgaard

og Dorthe Dahl

Overvad Klitgaard

Matr.nr.

19q, Oplev By, Gravlev
Ingen

Tidligere
96

fredet

Forsvarets

Matr.nr.

erstatning

Bygningstjeneste

8s, Oplev By, Gravlev
Ingen

Tidligere

fredet

erstatning

239.000

"
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97

Bjarne Nygaard

Nielsen

!
Del af matr.nr.

Ib, del af Ih, 8h, del

af 8u og ISe, Oplev By, Gravlev

Delvist

tidligere

fredet

1,21 ha eng a 25.000 kr./ha
98

Normann

Jensen

Matr.nr.

30.300

86.500

86.500

10.500

10.500

og Leif Jensen

18d, Oplev By, Gravlev

Tidligere

fredet

3,46 ha eng a 25.000 kr./ha
99

30.250

Erik Nørgård Nielsen

Matr.nr.

3h, Oplev By, Gravlev

Nyfredet

0,42 ha eng a 25.000 kr./ha
100

Jens Peter Nielsen

Matr.nr.

Delvist

og Orla Nielsen

4f, Oplev By, Gravlev

tidligere

1,59 ha nyfredet

fredet

ager a 2.000 kr./ha

1,59 ha a 2.000 kr./ha

for tilplant3.180

ningsforbud
2,15 ha eng a 25.000 kr./ha
101

3.180

53.750

Else Dam Jensen

Matr.nr.

lp, 9c og lOb, Oplev By, Grav-

lev
Del af ma~r.nr.

Delvist

9a, Ers~ed By, Ares~up

tidligere

1,16 ha nyfredet

fredet

ager a 2.000 kr./ha

2.320

60.200
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1,16 ha a 2.000 kr./ha for tilplant2.320

ningsforbud
7,63 ha eng a 25.000 kr./ha
102

A/S Lindenborg

Del af matr.nr.

190.750

195.400

30.000

30.000

16.150

16.200

Gods

7a og del af 7f, Oplev

Tved, Gravlev
Matr.nr.

1c, Røde Mølle, Arestrup

Matr.nr.

9g, 10i og lak, Ersted By, Åre-

strup
Del af matr.nr.

Delvist

66a, Rold By, Rold

tidligere

Ulempeerstatning

Erstatning
103

fredet

30.000 kr.

i øvrigt frafaldet

Kjeld Werner

Jensen

Del af matr.nr.

91 og del af 10f, Ersted

By, Årestrup

Delvist

tidligere

fredet

3,23 ha løvskov a 5.000 kr./ha
104

Nørlundfonden

Del af matr.nr.

1b og del af 21a, Ersted

By, Årestrup
Del af ma~r.nr.

len, del ad Id, del af

19, del af 1h og del af 2b, Nørlund
Hgd., Ravnkilde
Matr.nr.

Delvist

24b, Skårup By, Ravnkilde

tidligere

fredet

Ingen
erstatning

Erstatning
105

frafaldet

Gorm Rarnbøll Jessen

og Jette Bengtson

Jessen

Del af matr.nr.

10a, Ersted By, Arestrup

"
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e

J-

--

Delvist tidligere

fredet

16/01 ha nyfredet

ager a 2.000 kr./ha

16/01 ha a 2.000 kr./ha

32.020

for tilplant-

ningsforbud
106

64.100

32.020

Heidi Wittrup

Pedersen

og Bo Viuf Mik-

kelsen

Del af matr.nr.

Bf/ Oplev By/ Gravlev
Ingen

e

Tidligere
107

erstatning

fredet

Karlo Nielsen

Del af matr.nr.

2k/ Gravlev By/ Gravlev
Mindste-

Nyfredet

erstatning

0/03 ha a 5.000 kr./ha

for jagtforbud

150

2.000

Omkostninger

Under Naturklagenævnets
H.O. Kristensen/

behandling

Nordjydsk

for en række lodsejere.

Udvalg

af sagen har landbrugskonsulent
for Landboret,

Landbrugskonsulenten

tidsforbrug/

og der fastsættes

telseslovens

§

har redegjort

en godtgørelse

Beløbet udbetales

direkte

for sit

i medfør af naturbeskyt-

47 på kr. 5B.500 kr. ekskl. moms

den ydede bistand.

ydet konsulentbistand

(eller 73.125 kr.) for

til Nordjydsk

Udvalg

for

Landboret.

Advokat Niels Lyhne har ydet bistand
ner Jensen

for Else Dam Jensen og Kjeld Wer-

(lb.nr. 101 og 103) og har redegjort

tidsforbrug på ikke under

for at have haft et

35 timer. Der fastsættes

medfør af naturbeskyttelseslovens

en godtgørelse

i

§ 47 på kr. 50.000 kr. ekskl. moms

(eller 62.500 kr.).

Hobro - Aalborg

Landboforening

Pinstrup. Landboforeningen
tes en godtgørelse
kr. ekskl. moms

i medfør

har ydet konsulentbistand

har opgjort

sit tidsforbrug

af naturbeskyttelseslovens

(eller 6.500 kr.).

for Hans Peder
og der fastsæt-

§ 47 på 5.200

44

Erstatningsbeløbene

forrentes

i henhold

39, stk. 4, fra datoen for fredningsnævnets
2002, og indtil
til Danmarks

erstatningen

Nationalbanks

udbetales,

afgørelse,

den 15. februar

med en årlig rente, der svarer

diskonto.

Der vil kunne kræves panthaversamtykke,
statning

§

til naturbeskyttelseslovens

før der sker udbetaling

af er-

til lodsejerne.

Staten ved Miljøministeriet
den samlede

erstatning

skal udrede

75% og Nordjyllands

Amt 25% af

på 5.195.900 kr. samt renter og tilkendte

om-

kostningsbeløb.

Naturklagenævnets

afgørelse

beskyttelseslovens
og brugere

45 påklages

mv., som har påklaget

ningsspørgsmålet
turklagenævnet
ningen.

§

af erstatningsspørgsmålene

kan efter natur-

til Taksationskommissionen

af de ejere

fredningsnævnets

af erstat-

afgørelse

til Naturkl agenævne t , eller for hvis vedkommende
har skærpet

Afgørelsen

fredningsbestemmelserne

kan endvidere påklages

eller nedsat

af Nordjyllands

Na-

erstat-

Amt og af

miljøministeren.

Klagefristen

er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets

delt den klageberettigede,
Klage indgives

skriftligt

1360 København

K.

jf. naturbeskyttelseslovens
til Naturklagenævnet,

afgørelse
§

er med-

87, stk. 1.

Frederiksborggade

15,

el
Formand

FREDNINGSNÆVNET>

AFGØRELSE

af

15. februar 2002

i
J

FS 45/1996: Fredning af Gravlevdalen,
Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

, \
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Med skrivelse af 2. september 1996 modtog Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt fra
Nordjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen et forslag til fredning af Gravlevdalen, Rebild
Bakker og opstrøms dele af Lindenborg å.
Fredningsornrådet udgør efter forslaget ca. 1077,5 ha og omfatter Rebild bakker samt
landskabet i og omkring Lindenborg å-dal fra landevejen Rold-Haverslev i syd til den vestlige
jernbanebro over ådal en nord for Buderupholm i nord. Området er beliggende i Støvring,
Skørping, Arden og Nørager kommuner, og ca. 865 ha af området er omfattet af tidligere
fredninger.
Forslaget omfatter følgende delområder:
A:

Rebild Bakker

B:

Den smalle, delvis skovklædte ådal mellem fredningens sydgrænse og Røde Mølle.

C:

Den bredere, åbne ådal mellem Røde Mølle og forslagets nordgrænse.

D:

Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen mellem Røde
Mølle og forslagets nordgrænse.

Delområderne er indtegnede på kortbilag således:
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Forslag til fredningsgrænse
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A:
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Rebild Bakker

B: Delvis skovklædt ådal mellem fredningsforslagets sydgrænse og Røde Mølle

[[[[J]

C: Den brede åbne ådal mellem Røde Mølle

f72Zd

D: Bakkedrag omkring ådalen mellem Røde Mølle

og fredningsforslagets
og fredningsforslagets

o

nordgrænse
nordgrænse

0.5

\SKm

c,.

~

0--
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:

Den endelige udstrækning af fredningen fremgår af fredningskortet og den endelige arealberegning af vedhæftede ejendoms- og lodsejerfortegnelse, der under "bemærkninger"
indeholder henvisning til tidligere fredningskendelser under betegnelserne Fl - F13.
Som bilag til fredningsforslaget er optaget en kort beskrivelse af indholdet af de eksisterende
fredninger, som påstås ophævede i forbindelse med fredningens gennemførelse, således at der
for området vil kunne fastsættes ensartede og lettere administrerbare fredningsbestemmelser.
Om begrundelsen for fredningen er i forslaget bl.a. anført, at landskabet omkring Lindenborg
å mellem Rold og Støvring rummer landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
rekreative interesser af international, national og regional betydning.
Internationale interesser.
Den altovervejende del af området indgår i EF- fuglebeskyttelsesområde nr. 4, Rold Skov, og
indgår desuden i Skov- og Naturstyrelsens forslag til EF-habitatområde nr. 20, Rold Skov,
herunder Lindenborg å, Buderupholm, St. 0kssø, Lille Blåkilde, Tingbæk Kalkgruber, Rebild
Bakker og Madum Sø.
Nationale interesser.
Området indgår som en vigtig del af det større nationale naturområde Rold Skov - Lille
Vildmose, idet der i begrundelsen for udpegningen er fremhævet landskabelige, geologiske,
biologiske og friluftsmæssige interesser. Med undtagelse af den nordvestlige del indgår
området ligeledes i det nationale biologiske interesseområde Rold Skov med den store
variation i plante- og dyrelivet, der skyldes områdets særlige fysiske karakter. Flere af de arter,
der forekommer her, er sjældne i Danmark, og enkelte arter har delvis eneste levested i dette
område. Den del af området, der ligger mellem Stubberupgård og Buderupholm indgår i det
nationale geologiske interesseområde Gravlevdalen - Rebild Bakker, beskrevet som en dybt
nedskåret dal med senglaciale terrasser i et område med højtliggende kalk og kridt. Den
underjordiske kalkmine i Tingbæk, Ravnkilde, Lille Blåkilde og de "falske bakker" ved
Rebild er fremhævet som særlige lokaliteter.
Regionale interesser.
Den væsentligste del af området er regionalt naturområde.

Forslaget indeholder følgende beskrivelse af området:
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"Landskabelige værdier
Det markante dalstrøg er omgivet af et smukt, kuperet landskab med heder, overdrev,
løvskove og dyrkede jorder. Særlig karakterfuldt er landskabet omkring Rebild, hvor
lyngklædte "falske bakker" falder næsten 100 meter fra det højtliggende plateau ved Rebild by
til ådal ens bund.
Fra Rebild Bakker er der flere smukke udsigter over den brede og åbne del af Lindenborg ådal
mod bakkedragene omkring Gravlev, og fra ådalen findes tilsvarende smukke udsigter mod de
skov- og lyngklædte Rebild Bakker.
Den øvre del af Lindenborg ådal er snæver og skovklædt uden mange udsigter, men med et
usædvanligt righoldigt og varieret skovbillede.
Naturhistoriske værdier
Geologiske interesser
Gravlevdalens hovedformer skyldes samspillet mellem en række geomorfologiske processer,
som tydeligt kan aflæses i dalens strukturaflejringer.
Dalens placering og hovedretning skyldes beliggenheden over en sprække medjordskorpebevægelser i undergrunden. Sprækkedannelserne og forkastningerne spores i dag dels i det salte
grundvand, som findes i mange boringer, dels i det forhold, at aflejringer afkalk og kridt af
samme alder findes i forskellig højde rundt om i området.
Dalen fik sin nuværende hovedform i den seneste istid. Herefter skete der mindre modifikationer.
Under selve istiden fungerede dalen som en større tunneldal, der førte smeltevand frem mod
isranden i syd. Herved opnåede dalen sin nuværende dybde, hvor bunden ligger næsten 100
meter under det omgivende landskab.
I slutningen af istiden, hvor klumper af dødis spærrede for afløb i dalbunden og endnu lå
tilbage i de højereliggende områder, opstod de karakteristiske former omkring Rebild Bakker.
Terrasserne ned mod Gravlev Sø og holmene i dalen afspejler opdæmmede issøer, og
ravinerne, som opstod ved erosion af smeltevand i et endnu vegetationsfrit område, dannede
de falske bakker.
De sidste 15.000 års processer kan især aflæses i dalbunden. Da isen forsvandt, blev afløbet
åbnet mod nord. I Gravlev Sø og i andre lavninger findes tykke aflejringer af tørv og andre
organiske sedimenter samt af søkalk. Et karakteristisk indslag er desuden brakfjordsedimenter, som viser, at havstigningen i stenalderen nåede Gravlevdalen.
Et af de mest karakteristiske elementer i dalen i dag er de talrige store kildevæld med konstant
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vandføring og temperatur, som hører til landets største. Blandt disse skal Ravnkilde, Lille
Blåkilde, Kovads Bæk og Rold Kilde fremhæves.
For så vidt angår både forskning og formidling af de geologiske interesser skal det nævnes, at
nogle af de nævnte formationer vanskeligt kan iagttages, da de er delvis skjult af tilgroning.
Biologiske interesser.
De biologiske interesser er særlig knyttet til områdets kilder, vandløb, moser, enge, overdrev
og løvskove.
Ifølge den af Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede oversigt over botaniske lokaliteter i
Nordjyllands Amt rummer området mange sjældne eller meget sjældne plantearter, hvoraf
flere er sårbare eller akut truede.
EF- Fuglebeskyttelsesområde nr. 4, Rold Skov, omfatter ud over Rold Skovkomplekset også
Rebild Bakker og Gravlevdalen. Det bakkede skov- og plantagelandskab med lysninger og
vådområder rummer en meget artsrig bestand af skovfugle blandt andet Hvepsevåge,
Grønspætte, Sortspætte og Vendehals.
Kilder:
Området er rigt på kilder, der med tilhørende kildefelter og afløb rummer en righoldig flora og
fauna med flere sjældne og truede plante- og dyrearter.
Lille Blåkilde ved foden afRebild Bakker er Danmarks vandrigeste med en vandføring på 150
liter pr. sekund.
I kildefelterne findes blandt andet store forekomster af Vibefedt og Butfinnet Mangeløv, der
begge er yderst sjældne i den nordjyske natur og derfor optaget på den nordjyske "rødliste".
Ved kilderne findes desuden ferskvandsvarianten af Alm. Syre (var. Hydrophilus), der er
speciel for nordjyske kildeområder. Her findes også de to relikte ferskvandsinvertebrater
vårfluelarven Apatania muliebris og vandbillen Eubria palustris.
Ved vældområderne optræder mange småfugle, og i og omkring Gravlev Sø yngler og raster
svømme- og vadefugle.
Vandløb:
Mens den nedre del af Lindenborg A samt enkelte tilløb er reguleret, har den øvre del af åen
ligesom flere kildebække et naturligt, slynget forløb. Denne del af åen viser alle stadier i
dannelse, afsnøring og tilgroning af slyngninger. Langs områdets vandløb findes en righoldig
flora og fauna, og blandt andet lever odderen her. Dette forhold udgør en del af baggrunden
for, at området forventes udpeget som EF- habitatområde.
Moser og enge:
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Langs områdets vandløb findes, særlig omkring Lindenborg A's forløb gennem Nørlund og
Lindenborg skove, flere forskellige typer af enge dels mere tørre former med overdrevsvegetation dels vældprægede enge med rigkærsvegetation. Flere steder er den meget artsrige
vegetation med mange sjældne og truede arter knyttet til de lysåbne arealer, som er stærkt
truet af tilgroning, fordi den tidligere græsning og høslet er ophørt.
Ved Stubberupgård findes ekstremrigkær med tilknyttede overdrevsarealer, hvor græsning
stadig foregår. I dette område er bevaret flere af de planter, som er helt eller delvis forsvundet
i de områder, som er under tilgroning. Den artsrige flora ved Stubberupgård skyldes den
ekstensive drift med kreaturer, der i forsommeren græsser på de højere1iggende overdrevsarealer, og som, når disse udtørrer i løbet af sommeren, trækker ned i de vældprægede områder.
Her er blandt andet sammen med en usædvanlig artsrig kærvegetation fundet bestande af
Afbidt Høgeskæg, der kun har ganske få voksesteder i Danmark, samt 4 orkidearter (Kødfarvet Gøgeurt, Maj Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og Sumphullæbe).
I de bevarede lysåbne eng- og vældområder i Rold Vesterskov, Nørlund Skov og Torstedlund
Skov ses udover de ovenfor nævnte orkidearter også orkideeme Ægbladet Fliglæbe, Skov
Gøgeurt samt Purpur Gøgeurt. Den sidstnævnte kendes kun fra det nordlige Jylland. Flere af
disse orkideer samt en række andre plantearter fra området er optaget på "rødlisten" for
Nordjylland.
Den yderst sjældne halvgræs Rust Skæne er desuden genfundet her.
Forudsætningen for at en del af de sjældne planter kan findes i området, er at vegetationen
holdes lav og lysåben, f. eks. ved høslet efter afblomstring eller ved græsning.
Høslet, som fremmer urtevæksten og hindrer tilgroning med buske på engene, vil gavne
områdets krondyrbestand, der med tiden vil kunne medvirke til en naturlig afgræsning af
engene.
Overdrev:
På bakkedragene mod ådalen findes flere overdrevsarealer i forskellige stadier af tilgroning.
Som ovenfor nævnt findes ved Stubberupgård særlig værdifulde overdrevsarealer i tilknytning
til ekstremrigkær.
Skove:
De urørte ellesumpe i skovene langs Lindenborg Å er unikke i udstrækning og indhold og
rummer et rigt fugleliv med blandet andet Hvepsevåge, Spurvehøg, Grønspætte og Stor
Flagspætte. Området rummer også et rigt insektliv.
En væsentlig del af bakkedragene omrking Lindenborg Å er dækket af løvskove og -krat.
Disse skovområder rummer tilsvarende meget store naturhistoriske værdier blandt andet i
urørte bøgebevoksninger. I skovene findes endvidere flere typer af kær og moser.
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I den statsejede Bjergeskov findes voksestedet for orkidearten Fruesko.
Områdets bestand af kronvildt tilhører den oprindelige stamme af kronvildt i Danmark. Skovog moseområderne langs Lindenborg Å er kerneområder for kronvildtet, idet de lysåbne enge
og bevoksninger er vigtige fourageringsområder, og de urørte og ufremkommelige skovbevoksninger giver dække og ro for vildtet.
I skov arealerne omkring Lindenborg Å er sort stork observeret flere gange, og området er af
stor potentiel betydning for denne fugls genindvandring.
Kulturhistoriske værdier.
De kulturhistoriske interesser er overvejende knyttet til anlæg i forbindelse med områdets
vandløb.
Ved Stubberupgård og Buderupholm har til kontrol af færdslen over Lindenborg Å ligget
befæstningsanlæg, hvis rester stadig findes som voldsteder. Flere steder langs åen, særlig
markant ved Egelund mellem Gravlev og Buderupholm, findes rester afhulveje og dæmningsanlæg, som gennem tiderne har været brugt ved passage af ådalen. I tilknytning til passagen
ved Egelund findes en koncentration af oldtidshøje.
Såvel Lindenborg Å som dennes tilløb har været op stemmet til drift af vandmøller.
Kun opstemningen ved Røde Mølle eksisterer, mens der ved landevejens passage af Lindenborg Å vest for Rold samt ved Kovads Bæk findes rester af de tidligere mølleanlæg i form af
dæmninger og/eller kanaler.
Ved Kovads Bæk samt langs østsiden af Lindenborg Å mellem Nordre Bro og Røde Mølle
findes rester af engvandingsanlæg.
Rebild Bakker er ligeledes af stor kulturhistorisk interesse som mødested for dansk-amerikanere.
Rekreative værdier
Hele det foreslåede fredningsområde indeholder store oplevelsesværdier, især knyttet til de
mange forskellige og markant sammensatte landskaber og landskabselementer.
Rebild Bakker er, sammen med Rold Skov, året rundt et af Nordjyllands mest besøgte
udflugtsmråder.
De rekreative interesser er koncentreret omkring de centrale dele af Rebild Bakker med
udgangspunkt i parkeringspladsen ved Tophuset. Også Ravnkilde, Lille Blåkilde, Frueskoens
voksested samt Lars Kjærs Hus har stor rekreativ interesse.
Rold Storkro og Hotel Rebild Bakker er udgangspunkter for en væsentlig del af den rekreative

7

anvendelse af området.
Skov- og Naturstyrelsen har afmærket i alt ca. 11 km stier i Rebild Bakker og i Rold Skov,
ligesom turistsammenslutningen "Himmerlands Naturpark" har afmærket en sti omkring den
delvis genskabte Gravlev Sø. Der er udgivet vandretursfoldere for de nævnte stier.
På USA's frihedsdag den 4. juli afholdes hvert år friluftsmøde med op til 40.000 deltagere.
Rebild Bakker-området besøges årlig afi alt ca. 300.000 - 400.000 mennesker.
De rekreative interesser er således ikke kun lokale og regionale. Det store besøgstal bekræfter
områdets nationale og internationale værdi.
Som yderligere begrundelse for fredningsforslaget er anført:
Gravlev Sø:
Ved ophør af den hidtidige bortpumpning af vand fra engene mellem Grav lev by og Lindenborg å er den tidligere Gravlev Sø delvis genopstået som en lavvandet sø. Denne sø har gjort
landskabet smukkere, og har givet nye muligheder som levested for planter og dyr, der ellers
var forsvundet fra området.
Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt har et ønske om at forbedre de landskabelige og
naturhistoriske værdier ved at gennemføre en mindre vandstandshævning og ved at genskabe
det tidligere tilløb til søen fra Gravlev Kildebæk.
Disse foranstaltninger kan ikke gennemføres under de gældende fredningsbestemmelser.
De eksisterende fredningsbestemmelser yder sammen med de generelle beskyttelsesbestemmelser i lovgivningen (naturbeskyttelsesloven, skovloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven m.fl.) kun i et vist omfang beskyttelse af de mange interesser i området. De
giver således kun begrænset mulighed for at realisere fredningsplanlægningens målsætninger,
idet de ikke er tilstrækkelige til eller ligefrem forhindrer, at der foretages den landskabspleje
og de former for naturgenopretning, som er forudsætningen for at fastholde og genskabe de
landskabelige, naturhistoriske og rekreative værdier i området.
I tilslutning til de allerede fredede områder findes naturhistorisk værdifulde kildefelter og
overdrev, hvor der ønskes mulighed for landskabspleje."

Om områdets planlægningsmæssige status er oplyst, at arealerne er beliggende i landzone og
i regionplanen for Nordjyllands amt - bortset fra mindre arealer - udpeget som regionale
naturområder, for hvilke regionplanens mål er, at sikre naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt udnyttelse til friluftsliv, at opretholde og udbrede et righoldigt og varieret plante- og
dyreliv, og at sikre særligt værdifulde landskaber samt geologiske beskyttelsesområder. I
Støvring kommunes kommuneplan er udpeget naturområder svarende til regionplanen. I
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Skørping kommunes kommuneplan er hele Gravlevdalen og Rold Skov udpeget som særligt
naturområde. Efter Nørager kommunes kommuneplan er for så vidt angår Lindenborg ådal
henvist til regionplanen og ved Arden kommunes kommuneplan er ådalen udpeget som
naturområde, hvortil der bør sikres offentligheden adgang.

Ifølge Fredningsplanlægningen
sikre,

for Nordjyllands Amt er hovedmålsætningen

i området at

at områdets karakter med vandløb, terrasser og skrænter bevares som en helhed,
at dalbundens eng- og mosearealer ikke drænes eller opdyrkes,
at vandløb, væld og kilder ikke reguleres, rørlægges eller opstemmes,
at der ikke etableres nye luftledninger, vejanlæg eller råstofindvindinger.
Som delmålsætning i fredningsplanlægningen

angives,

at der skal åbnes mulighed for genskabelse af Gravlev Sø,
at det tilstræbes, at dalbunden friholdes for beplantning, samt at dalsiderne holdes som åbne
overdrev,
at der bør udarbejdes en bevaringsplan for Gravlev by, og at de mange enkeltfredninger bør
sammenfattes i en enkelt fredning,
at der kan planlægges stisløjfer i tilslutning til det regionale stisystem og til områdets
turistmål,
at støttepunkter for turisme og friluftsliv kan etableres, hvis de respekterer de landskabelige
og biologiske interesser.
Om forholdet til naturbeskyttelsesloven er bl.a. oplyst, at den allerede opståede del af Gravlev
Sø, Lindenborg Å og Kovads Bæk samt enge og moser omkring søen og Lindenborg å og
Kovads bæk, hedearealer i Rebild Bakker, heder og overdrev på bakkerne mod Gravlevdalen
er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3.
I området findes skovbyggelinier omkring Rold Skov, skovpartierne i Rebild Bakker samt
Oplev Krat, åbeskyttelseslinie omkring Kovads Bækkens nedre løb samt Lindenborg å
nedstrøms Nybro samt beskyttelseslinier omkring flere fortidsminder.
Såvel private som statsejede skovarealer er omfattede affredskovpligt.
Om vandløbene er oplyst, at Lindenborg Å er privat vandløb fra Damborg nord for RoldHaverslev-vejen til Røde Mølle. Da åen fra udspringet til Damborg er kommunevandløb,
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påtænkes strækningen herfra til Røde Mølle optaget som offentligt vandløb. Fra Røde Mølle
til Nybro er åen kommunevandløb og nedstrøms Nybro amtsvandløb. Kovads Bæk er privat
vandløb fra udspringet til nord for krydsningen med Rebildvej . Herfra er bækken kommunevandløb. Gravlev Bæk er kommunevandløb.
Skov- og Naturstyrelsen har med skrivelse af 18. oktober 2001 og 17. december 2001 påstået
en særlig henvisning til de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning som EFfuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde indføjet under fredningens hovedformål og en
redegørelse for udpegningsgrundlaget medtaget under afsnittet om internationale interesser.

Sagens behandling.
Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende for den 21. september
1996, i Aalborg Stiftstidende, Himmerlands Folkeblad og Nørager Avis.
Offentligt møde er afholdt den 30. oktober 1996.
Der er derefter afholdt en række besigtigelses- og forhandlingsmøder med deltagelse af
sagsrejserne og lodsejere.
På det offentlige møde har Danmarks Naturfredningsforening betegnet forslaget som
velbegrundet. Naturbeskyttelsesrådet har i skrivelse af25. oktober 1996 støttet forslaget. En
del lodsejere har haft indsigelser mod forslaget, særligt for så vidt angår planerne om
genskabelse af Gravlev Sø.
Under sagens behandling har sagsrejserne foretaget mindre justeringer af forslagets fredningsgrænser. De berørte lodsejere har modtaget underretning herom, uden at dette har givet
anledning til godtgørelseskrav efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2. Der er endvidere
opnået enighed mellem sagsrejserne og Støvring kommune om afgrænsningen mellem
fredningsforslaget og forslag til bevarende lokalplan nr. 107 for Gravlev by, således at ingen
arealer er omfattede af begge forslag.
Under besigtigelsen den 7. maj 1998 er der meddelt ejeren af ejendommen, lb. nr. 72,
tilladelse til at dyrke parcellen, inden for randbeplantningen, som have. Herefter har ejeren i
øvrigt tiltrådt fredningsforslaget og frafaldet erstatningskrav. Rebild National Park Society
(ejendomsfortegnelsen nr. 21) har meddelt, at fredningsforslaget kunne tiltrædes og erstatningskrav frafaldes, bortset fra krav vedrørende matr.nr. 3 f og 50 gRebild, Skørping.
Der er under sagen indgået følgende forlig:
Vedr. ejendomsfortegnelsens

lb. nr. 94:

Under hensyn bl.a. til vilkår for dispensation fra tidligere kendelser har ejeren tiltrådt følgende
bestemmelser vedrørende ejendommens drift, jfr. kortbilag nr. 3.
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Ad nr. 1: Arealet, der i dag drives med juletræer kan omlægges til ager, hvorefter sprøjtning,
gødskning og omlægning er tilladt, dog må der ikke foretages beplantning.
Ad nr. 2
og 3:

Arealerne kan fortsat drives som planteskole med ca. 50 meters afstand mellem
læhegnene, der må blive maksimalt 6 illeter liØje.

Ad nr. 4: Arealet drives fortsat som overdrev, således at spredt selvsået bevoksning kan
forekomme. Pleje vil ske efter en plejeplan forhandlet mellem parterne.
Ad nr. 5: Arealet, der i dag drives med juletræer, overgår til overdrev.
Ad nr. 6:

Beplantningen afdrives, hvorefter arealet kan omlægges til ager, som beskrevet
undernr. 1.

Ad nr. 7 (7a)
og S (Sa): Den på bilag 3 angivne stiplede linie udgør mellem 8 og S a en vej, og samtidig
grænsen mellem ager (8) og overdrev (Sa). Grænsen er forlænget ind over 7 og 7
a, hvor 7 er ager og 7 a overdrev. Agerjorden på 7 og 8 kan drives som beskrevet
under nr. 1, medens de lavereliggende overdrevsarealer 7 a og S a af miljørnæssige
hensyn ikke må gødes, sprøjtes eller omlægges.
Ad nr. 9
og 10:

Driften fortsættes som hidtil. Arealerne er engarealer omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.

Ad nr. 11: Ingen bemærkninger, slørende beplantning vil blive etableret.
Ad nr. 12: Arealet kan fortsat drives som landbrugsjord, herunder som skovbrug.
Ejeren har forbeholdt sig at fremsætte erstatningskrav.
Vedr. ejendomsfortegnelsens

lb.nr. 102:

Der er mellem ejeren, NS Lindenborg Gods, og sagsrejseme enighed om, at bestemmelserne i
deklaration, lyst 19. januar 1996 på matr.nr. 66 Rold by, Rold, om udlægning af urørt skov, og
dertil hørende plejeaftale i henhold til skovloven indgået den 4. og 27. oktober 1995 mellem
Lindenborg Gods og Skov- og Naturstyrelsen, med arealopgørelse og skovkort, optages som
fredningsbestemmelser i nærværende kendelse for så vidt angår de af deklarationen omfattede
arealer.
A/S Lindenborg Gods har for så vidt angår de øvrige af fredningsforslaget omfattede arealer
tiltrådt forslaget og har frafaldet erstatning ud over det i forbindelse med skovlovsaftalen
udbetalte.
Fredningsnævnet har - efter oplysning om behæftelserne på ejendommen - tiltrådt aftalen som
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en del af fredningskendelsen.
Vedr. eiendomsfortegnelsens

lb.nr. 104:

Der er mellem ejeren, Nørlundfonden, og sagsrejserne enighed om, at bestemmelserne i
deklaration, lyst den 24/4 1998 på matr.nr. 1 b og 21 Ersted by, Arestrup, og 25/2 1998 på
matr.nr. Id, 1 g og 2 Nørlund Hovedgård, Ravnkilde, og 24 Skårup, Ravnkilde, om bevaring
af enkelttræer, udlæg af urørt skov og åbne enge og dertil hørende plej eaftale i henhold til
skovloven indgået mellem ejeren og Skov- og Naturstyrelsen den 23. januar og 6. februar
1998 med tilhørende areal op gøre Ise og skovkort optages som fredningsbestemmelser i
nærværende kendelse for så vidt angår de af deklarationen omfattede arealer.
Nørlundfonden har for så vidt angår de øvrige af fredningsforslaget omfattede arealer tiltrådt
forslaget og har frafaldet erstatning ud over det i forbindelse med skovlovaftalen udbetalte.
Fredningsnævnet har - efter oplysning om behæftelserne på ejendommen - tiltrådt aftalen som
en del af fredningskendelsen.
Afgrænsningen af fredningsområdet og indholdet af de foreslåede fredningsbestemmelser har
givet anledning til særlige bemærkninger og forhandling som nedenfor anført, hvor enighed
ikke har kunnet opnåes
Ad af2rænsnineer:
Ejerne af ejendommene under lb.nr. 61, Hanne Hansen, og lb.nr. 15, Søren Pindstrup, har for
så vidt angår matr.nr. 2 aa Gravlev og den umiddelbart nord herfor beliggende del afmatr.nr.
15 a Gravlev påstået disse arealer - der ikke tidligere er fredede og ej heller omfattet af
lokalplanforslaget for Gravlev by - udtaget af fredningen under henvisning til, at Støvring
kommune tidligere har givet tilsagn om eller stillet i udsigt, at arealerne kunne anvendes som
byggegrunde.
Af Støvring kommunes redegørelse af 11. maj 1998 fremgår:
"l 1993, i forbindelse med udstykning til søens genopretning, blev det af Støvring Byråd
godkendt, at Hanne Hansen beholdt matr.nr. 2 -aa som en byggegrund. Da dette ville betyde
ændret anvendelse aflandsbrugsjord, blev der meddelt zonetilladelse. Denne tilladelse blev i
offentliggørelsesperioden påklaget af en nabo, hvorefter Hanne Hansens landinspektør
tilbagetrak ansøgningen jævnfør korrespondance af 3.12 og 17.12 1993.
l marts 1995 søgte Søren Pinstrup om principiel tilladelse til at frastykke en parcel med
henblik på opførelse af parcelhus herpå. Udvalget for teknik og miljø satte herefter arbejdet
med udarbejdelse af en bevarende lokal plan for Gravlev i gang, idet dette igennem flere
kommunalplanperioder var lovet Amtet.
l 1. udkast tillokalplan var disse arealer indarbejdet som et byggefelt, men fra første møde
med Nordjyllands Amt stod det klart, at lokalplanen ikke ville kunne gennemføres sådan,
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derfor blev arealerne taget ud inden lokalplanforslaget blev fremlagt."

Ad de foreslåede frednin~sbestemmelser:
Lb. nr. 101: Hjortefarm og naturgenopretningsprojekt

ved Røde Mølle.

Ad hjortefarm:
Ejeren har anført, at en fjernelse afhjortehegnet på arealerne inden for fredningsforslaget vil
betyde, at ejendommen i det hele vil blive uegnet til opretholdelse afhjortefarm.
Det er oplyst, at der under sagens behandling mellem ejeren og amtet er indgået en aftale, der
regulerer græsningstrykket, således at arealerne kan bevares græsdækkede.
Nævnet har herefter tilkendegivet at ville tillade bevarelsen af hegnet, under forudsætning at
græsningstrykket kan reguleres tilfredsstillende, idet hegnet er placeret i dalbunden mindre
synligt fra de omgivende højder eller fra offentlige veje.
Ad naturgenopretningsprojekt

ved Røde Mølle:

Af skitseprojekt til forlægning afLindenborg å ved Røde Mølle udarbejdet af Nordjyllands
amt den 25. maj 1999 og supplerende redegørelse af24. marts 2000 fremgår, at der ved Røde
Mølle har været mølledrift siden 1600-årene, men at mølledammen først kan antages etableret
i begyndelsen af 1900-tallet. Mølledriften er ophørt før 1985. Lindenborg å løber nu gennem
mølledammen, der dog til dels fødes med vældvand. Forlægningen af åen ønskes til et forløb
umidelbart øst for søen, der efter terrænformerne må antages at have været det oprindelige
forløb, og hvortil vandløbet vil kunne forlægges uden væsentlige terrænændringer. Det
nuværende flodernål for søen agtes opretholdt, eventuelt ved tilledning af å-vand i tørre
perioder og vandkvaliteten i søen forventes fortsat at blive tilfredsstillende.
Efter projektet angives formålet med forlægningen at bidrage til at sikre og forbedre vandløbets samlede miljøkvalitet, herunder at give fisk og smådyr muligheder for uhindret af
opstemninger og fisketrappe at bevæge sig gennem vandløbet.
Lindenborg å er fra Gravlev opstrøms forbi Røde Mølle målsat som gyde- og yngelopvækstvand for laksefisk og strækningsvist som naturvidenskabeligt interesseområde.
Aens nye forløb er nærmere beskrevet i projektet og fremgår af oversigtskortet (bilag 4).
Der er i projektet nærmere redegjort for møllesøens forventede tilstand efter forlægningen.
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Det er oplyst, at der ved landvæsensnævnskendelse af 8. december 1980 er meddelt lodsejeren
tilladelse til - i 4 timer dagligt - at udtage den nødvendige vandmængde fra åen til mølledrift.
Lodsejeren har påstået fredningsforslaget afvist for så vidt angår naturgenopretningsprojektet
ved Røde Mølle omfattende møllesøen og forlægningen af Lindenborg Å uden om søen. Det
er - under henvisning til undersøgelser foretaget af ark. Bertil Larsen, Møllehistorisk samling,
Viby, gjort gældende, at de nuværende forhold omkring møllesøen har været eksisterende i
århundreder og at projektet derfor ikke tilstræber en naturgenopretning. Det er endvidere
bestridt, at møllesøen tilføres vældvand, hvorfor en forlægning af åen vil medføre, at
vandkvaliteten i søen vil blive væsentligt forringet og adgangen til vandindvinding til
mølledrift, som må anses tillagt i forbindelse med privilegiet til mølledrift, vil ophøre.
Ejeren af arealerne, hvortil åløb et foreslås forlagt, Lindenborg Gods A/S, lb.m. 102, har ikke
haft indvendinger mod forlægningen.
Ad projekt til retablering af Gravlev sø m.m.
Som bilag til fredningsforslaget er optaget Skov- og Naturstyrelsens notat af juni 1996
indeholdende en sammenfatning afHedeselskabets projekt af februar 1996 for retablering af
Gravlev sø. Af notatet fremgår, at sagsrejserne har foreslået en retablering af søen med
vandspejl i kote 6,15 m over DNN mod projektets udgangspunkt kote 6,25 m.
Notatet har følgende indhold, idet der med hensyn til de enkelte afsnit henvises til markeringen på kortbilag 5.
"Naturgenopretningen af Gravlev Sø omfatter følgende indgreb, dels i selve søen og dels i
dens til- og afløb.
1. Banket mellem Gravlev Sø og Lindenborg Å
2. Forlægning af Lindenborg å og Kovrsbæk
3. Reduktion af dimensionerne i den afskårne del af Lindenborg Å
4. Landkanalen
5. Fjernelse af den resterende del af Gravlev Bæk
6. Fjernelse afbanket langs Foldagergrøften
7. Fjernelse af afvandingsgrøfterne og to pumpestationer
8. Søens vandspejl og vandtilførsel
9. Afløb fra søen
Vedlagt kortbilag med angivelse af position for ovennævnte 9 punkter
l. Banket mellem Lindenborg Å og Gravlev Sø
Der findes en banket mellem Lindenborg å og Gravlev Sø. Banketten er dannet ved oplægning
af fyld fra oprensning af åen. Banketten er enkelte steder lavere end kote 6,15 meter DNN,
som er den fremtidige søs ønskede vandstand. Desuden gennemskæres banketten af mange
små grøfter. Banketten udbedres altså ved opfyldning af de lave partier, så den kan holde en
vandstand på kote 6,15 i søen.
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2. Forlægning afLindenbog Å og Kovrsbæk
indebærer, at tilstanden fra for ca. 200 år siden genskabes, suppleret med de ændringer, som
fremgår af ældre matrikelkort. Indgrebet vil også medføre forbedret vandløbskvalitet.
Lindenborg Å føres i fremtiden over i Kovrsbæk, hvor denne i dag knækker skarpt mod nord.
Det nye vandløb kaldes herefter Lindenborg Å. Kovrsbæk forlægges til det forløb, som
fremgår at kort fra 1792. Det vil sige, at den nederste del forlægges mod ~ry fra det sted, hvor
bækken nu drejer 90 grader mod vest. Fra det nuværende indløb af Lindenborg Å i Kovrsbæk
og til det ny sammenløb med Lindenborg Å forøges dimensionerne i Kovrsbæk til det, der
naturligt kræves, for at vandløbet kan tage den større vandføring, som forlægningen medfører
(se det medfølgende kortblad).
3. Reduktion af dimensioner i den afskårne del af Lindenborg Å
Den strækning af Lindenborg Å, som afskæres ved forlægningen, påregnes indsnævret til en
bundbredde på 0,3 meter opstrøms udløbet fra Egebæk og en bundbredde på 1,0 meter fra
Egebæk til udløbet i Lindenborg Å.
Ønsket om at foretage de nævnte ændringer skyldes
1. at vandføringen ved forlægningen bliver betydeligt mindre end i dag, fra ca. 1.700 1/s
(vinter
medianmaksimum) til ca. 120 1/s, og
2. at der derfor uden indsnævring af profilet vil opstå en vandløbsstrækning stort set uden
vandstrøm.
Da der ikke findes forureningskilder i oplandet til vandløbsstrækningen, vil vandløbets
vandkvalitet blive god, og indsnævringen vil altså betyde, at der sikres en mere tilfredsstillende vandføring i vandløbet.
4. Landkanalen
er i dag recipient for en beskeden mængde spildevand og en kilde (boring) ved matr.nr. 9 g,
Gravlev by, Gravlev. Landkanalen er i dag helt tilgroet med urter og græsser, og arealerne
omkring dens sydlige halvdel er meget fugtige og for en stor del udviklet til rørsump. Langs
kanalen findes en banket, som de fleste steder ligger i kote ca. 6,25 meter DNN, men enkelte
steder ligger banketten under kote 6,0 meter DNN. I dag løber kanalens vand til søen, hvor
banketten er lavest. Banketterne langs kanalen ind mod søen fjernes, sådan at forbindelsen
mellem kanal og sø yderligere lettes.

5. Gravlev Bæk
starter i Gravlev Kilde og løber vest og syd om det tidligere dambrug med samme forløb som
før nedlæggelsen af dette. Fra kilden og til udløbet fra det tidligere dambrug har bækken
(kaldet Gravlev Kildebæk) grusbund med mange gydebanker og er hurtigt flydende. Gravlev
Bæk (d.v.s. den resterende del af bækken) er en lige kanal og har ikke grusbund. Den
modtager i dag en beskeden mængde spildevand fra Gravlev By.
Gravlev Bæk skal allerede nu ledes ud i søen over matr.nr. 27 a Gravlev By, Gravlev. Herved
opnås, at søen får tilledt kildevandet, og der sikres en sammenhængende strækning med
gydegrus fra Gravlev Kilde til indløbet i Gravlev Sø. Når arealerne omkring bækken er
erhvervet af staten, føres vandløbet direkte ud i søen, og den resterende del af bækken sløjfes.
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Gravlev Bæk forlægges over matr.nr. 27 a og over matr.nr. 27 c, når dette areal er erhvervet.
Bækken skal her selv at kunne danne sit forløb. Nedstrøms det nye indløb i søen sløjfes
Gravlev Bæks regulerede forløb.
6. Foldagergrøften
Afløbet fra Gravlev Sø med en vandstand på omkring kote 6,15 meter DNN skal ske gennem
den del af Foldagergrøften, der ikke oversvømmes. Afløbet fra søen (jfr. Afsnit 9) fastholdes
således, mens banketterne langs Foldagergrøften sløjfes.
Afvandsgrøfter og afløb fra eksisterende dræn
To eksisterende drænsystemer med afvandingspumper er beliggende inden for projektområdet. Idet disse drænsystemer ikke har frit afløb til recipienteme, men har samlede afløb via
afvandingspumper, er en afbrydelse fra de to drænsystemer enkel, og foretages ved at
nedlægge pumpestationerne.
8. Søens vandspejl og vandtilførsel
er afhængigt af vandtilførslen og afløbets profil, og bliver ikke højere end kronekoten på
banketten mellem søen og Lindenborg Å.
Søen till ede s vand fra Gravlev Kildebæk og Gravlev Bæk (jfr. ovenfor). Middelvandføringen
er her ca. 110 l/sek. Hvis Egebæk Dambrug nedlægges, skal kildevandet herfra tilledes søen vandføringen i det nuværende afløb er ca. 80 l/sek. Den samlede, tilførte vandmængde til
søens vestside vil således blive ca. 190 l/sek.
9. Afløb fra Gravlev Sø
skal udføres sådan, at det ret enkelt kan ændres fra kun at aflede vand fra Gravlev Bæk til
også at aflede vandet fra Egebæk Kilden (jfr. Pkt. 8).
For at mindske variation i søens vandstanden, anlægges afløbet som et dobbeltprofil, men
ændres over en 40 meter lang strækning til et trapezformet enkeltprofil. Dette profil anvendes
herefter på de sidste ca. 40 meter før udløbet i Lindenborg Å. Herved sikres en god ledestrøm
ved udløbet, så opgangsfisk også ved mindre vandføringer kan finde tilbage til søen og
dermed gydebankerne. Søafløbet udføres som et stryg, hvor bund og sider er stenbeklædte."
På et kortbilag nr. 6 til kendelsen er indtegnet dels det område, omfattende selve søarealet og
de nærmest søen liggende arealer indtil kote ca. 6,65, der som følge afvandstandshævningen
må antages at blive uegnede tillandbrugsdrift, og som af sagsrejserne påståes overtaget af
Skov- og Naturstyrelsen ("ekspropriationsarealet") dels de omgivende arealer indtil kote ca.
7,5, hvor en vis udnyttelse fortsat kan finde sted, men hvor Skov- og Naturstyrelsen har
tilkendegivet at være interesseret i frivillig overtagelse ("interesseområdet"). Afkortbilaget
fremgår, hvilke arealer Skov- og Naturstyrelsen allerede har erhvervet samt stianlæg over
området. Der er til sagen udarbejdet fortegnelser over ejendomme inden for de nævnte
områder. (bilag 6a og 6b).
Der er for arealerne inden for de nævnte områder foreslået begrænsninger i adgangen til jagt
og fiskeri. Som begrundelse herfor henvises i notat af 20. maj 1999 fra Skov- og Naturstyrel-
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sen til, dels at de forøgede naturværdier i form afrigere fugleliv og forbedring affiskebestanden som følge af etableringen af søen m.v. ved fredningen ikke bør komme lodsejere på de
tilstødende arealer til gode i form af forøgede j agt og fiskeriværdier, dels til et ønske om ved
jagtfred at mindske forstyrrelserne for vadefugle og odder - hvis den måtte indfinde sig i
området - uden at der dog primært er ønske om at begrænse afskydningen af ænder.
Et større antal lodsejere inden for området har modsat sig afståelse til Skov- og Naturstyrelsen, bl.a. under henvisning til indvirkningen for deres ejendomme på tilskudsmulighederne
m.v. Lodsejerne har henvist til, at arealerne allerede er fredede, og at der allerede - uafhængigt
af fredningen - er opstået en sø, således at en gennemførelse af fredningsforslaget på dette
punkt er unødvendigt og vil få karakter af et kunstigt anlæg, i anden række at fredningens
gennemførelse kan ske uden at lodsejerne berøves ejendomsretten til arealerne.
Sagsrejserne har heroverfor henvist til, at Skov- og Naturstyrelsen allerede ejer et større antal
lodder i området, og at det for den fremtidige administration og pleje af søarealet og dets
omgivelser vil være væsentligt, at ejerforholdene er koncentreret, ligesom projektets fysiske
gennemførelse må forventes vanskeliggjort, hvis arealerne har flere ejere.
Fredningsnævnet har haft en særlig drøftelse med parterne om afledning af vand fra kilder og
dræn efter en sløjfning af Gravlev Bæk.

Fredningsnævnets

bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, at en fredning i medfør afnaturbeskyttelseslovens kapitel 6 af det
område, der fremgår af vedhæftede fredningskort, bør gennemføres for at sikre og ved
naturgenopretning forbedre de landskabelige, naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier,
fastsætte ensartede, lettere administrerbare fredningsbestemmelser for de hidtil fredede
arealer, i et vist omfang sikre offentlighedens adgang til arealerne samt give mulighed for
pleje af arealerne, idet disse hensyn ikke findes tilstrækkeligt tilgodeset ved lovgivningens
almindelige regler og indholdet af de tidligere fredninger.
Den afgrænsning af fredningsområdet, der fremgår af fredningskortet, omfatter dels den
væsentligste del af de tidligere fredede arealer dels visse udvidelser, og findes velbegrundet i
landskabsformerne samt ved afgrænsningen mod Gravlev by mod det af Støvring kommunes
forslag tillokalplan nr. 107 for Gravlev by omfattede område. De af ejerne af ejendommene
under lb.nr. 61 og 15 nedlagte påstande om udtagelse af parceller ved Gravlevvej i Gravlev by
af fredningen med henblik på bebyggelse kan ikke tages til følge afhensyn til udsynet over
engdraget fra Gravlevvej .
De fredede arealer af de berørte ejendomme fremgår af vedhæftede ejendomsfortegnelse.
Idet den nedenfor anførte angivelse affredningens hovedformål, sammenholdt med referatet
af baggrunden for fredningen findes tilstrækkeligt at sikre habitat- og fuglebeskyttelsesinteresserne, finder nævnet ikke tilstrækkelig anledning til at medtage den først i oktober 2001
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foreslåede tilføjelse til fredningens hovedformål.
Nævnet kan tiltræde de vilkår for arealernes drift og pleje, hvorom der er opnået enighed
mellem sagsrejserne og lodsejerne.
Således indgår indholdet af aftalerne efter skovloven for så vidt angår lb.nr. 102 og lb.nr. 104
som fredningsbestemmelser for de af aftalerne omfattede arealer, og for så vidt angår lb.nr. 94
indgår det under sagen opnåede forlig om arealernes drift. Nævnet har under hensyn til
placeringen afhjortehegnet på ejendommen lb.nr. 101 ikke fundet det nødvendigt at kræve
hegnet fjernet - og derved hindre eller væsentligt indskrænke muligheden for ejendommens
drift som hjortefarm - idet nævnet ud over de betydelige økonomiske konsekvenser har lagt
vægt på, at hegnet er placeret i dalbunden og mindre iøjnefaldende fra de omgivende arealer.
Nævnet har endvidere lagt vægt på oplysningerne om, at der er indgået en plejeaftale med
ejeren, hvorefter græsningstrykket reguleres, således at græsdækket på arealerne kan opretholdes, og at der ikke er forelagt nævnet nærmere oplysninger om, at græsningen i dette omfang
vil medføre specifikke skader på floraen.
Nævnet må forbeholde sig - såfremt disse forudsætninger brister - ved en tillægskendelse påny
at tage stilling til opretholdelsen afhjortefarmen.
Ved afgørelsen af om forlægningen af Lindenborg å ved Røde Mølle bør gennemføres, lægger
nævnet vægt på, at ejeren af arealerne lb.nr. 102 - hvortil å-løbet skal forlægges - ikke har haft
indvendinger herimod. Under hensyn til at der i flere hundrede år har været mølleri ved Røde
Mølle, og at mølledammen - ved op stemning af Lindenborg å - må antages at have eksisteret i
mere end 100 år, finder nævnet det væsentligt, at det eksisterende kulturmiljø omkring Røde
Mølle - særligt med opretholdelse afmøllesøen med en acceptabel vandkvalitet - kan bevares.
Efter de af Nordjyllands amt foretagne undersøgelser finder nævnet det sandsynliggjort, at
søen kan bevares uden væsentlige forringelser af vandkvaliteten.
Efter de historiske undersøgelser der er forelagt nævnet, må det lægges til grund, at mølledriften er etableret på grundlag af et kongeligt privilegium, og at det i forbindelse hermed har
været tilladt at indtage vand til driften fra Lindenborg å. Denne vandindvindingsret, der ved
vandforsyningsloven må antages opretholdt efter lovens § 86, stk. 2, er begrænset ved
landvæsennævns kendelse af 8. december 1980 og er pålagt tidsbegrænsning ved lovens § 86,
stk. 4. Da det endvidere må lægges til grund, at mølledriften er ophørt senest i 1985 og
indvindingsretten ikke derefter har været udnyttet, ville vandindvindingsretten kunne
inddrages uden erstatning, j fr. lovens § 35. Lodsejeren har ikke sandsynliggjort, at der på
tidspunktet for fredningssagens rejsning ville kunne være opnået ny tilladelse til vandindvinding.
Under disse omstændigheder bør naturgenopretningsprojektet gennemføres i overensstemmelse med Nordjyllands amts skitseprojekt af 25. maj 1999 under hensyn til kvalitetsforbedringerne for vandløbet.
Nævnet forbeholder sig - såfremt en tilfredsstillende vandkvalitet i møllesøen ikke kan
opretholdes - ved en tillægskendelse påny at tage stilling til vandforsyningen til søen.
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Naturgenopretningsprojektet, hvorved Gravlev sø genskabes,og vandløbene ved søen i en vis
udstrækning føres tilbage i oprindelige forløb, vil medføre så væsentlige forbedringer af
naturværdierne i området, at projektet bør gennemføres trods de betydelige indgreb i udnyttelsen af de berørte arealer. Nævnet har lagt vægt på, at der - uafhængigt af fredningssagen - som
følge af en indstilling af afvandingen af engene, allerede ved sagens rejsning var genopstået en
sø af ikke ubetydelig udstrækning. Naturgenopretningen bør gennemføres i overensstemmelse
med Hedeselskabets projekt af februar 1996, dog med en vandspejlskote af6,15 m DNN som
påstået af sagsrejserne, hvorved søprojektet vil .ta en hensigtsmæssig afgrænsning, og
etableringen af søen vil kunne ske adskilt fra åens løb.
Det såkaldte "ekspropriationsområde" er således afgrænset, at det dels omfatter arealer
dækkede af søfladen, dels tilstødende arealer indtil kote 6.65 DNN, der er eller vil blive så
vandlidende, at normallandbrugsdrift må anses for udelukket. Området er angivet på
kortbilag nr. 6, der tillige viser "interesseområdet"s udstrækning.
Da det ikke kan udelukkes, at arealerne inden for "ekspropriationsområdet" - trods uegnede til
egenlig landbrugsrnæssig udnyttelse - alligevel vil kunne være af værdi i relation tillandbrugets støtte- og tilskudsordninger for de landbrugsejendomme, hvortil de hører, da der blandt
lodsejerne har været udtalt modstand mod afståelse, da en afståelse ikke er påkrævet for en
gennemførelse af fredningen, såfremt det pålægges lodsejerne at tåle de neden for nævnte
fysiske indgreb i forbindelse med naturgenopretningsprojektets gennemførelse, og da en
tilfredsstillende fremtidig administration må kunne etableres ved samarbejde mellem
plejemyndighederne for private og statsligt ejede arealer, finder nævnet ikke tilstrækkelig
anledning til ved fredningen at overdrage arealerne til Skov- og Naturstyrelsen.
De foreslåede begrænsninger i adgangen til fiskeri med faste fangstredskaber, for ikke at
reducere virkningen af forbedringerne af vandløbets kvaliteter, kan tiltrædes.
Med hensyn til forslaget om jagtforbud inden for "interesseområdet" omkring Gravlev sø indtil kote 7,5 DNN - bemærkes, at den omstændighed at fredningsbestemmelser for et
naboareal kan antages at ville medføre forøgede herlighedsværdier for en ejendom - såsom
forøgede jagtmuligheder - ikke i sig selv kan begrunde fredningsbestemmelser for ejendommen. Det er tilkendegivet, at forslaget ikke har til formål at begrænse afskydningen af ænder,
og nævnet finder uanset begrundelserne for ønsket om jagtfred i hele området ikke tilstrækkeligt grundlag for at medtage et j agtforbud i den del af interesseområdet, der er beliggende
uden for det centrale, vandlidende såkaldte "ekspropriationsområde" i fredningsbestemmelserne.
Iøvrigt kan nævnet tiltræde indholdet af de foreslåede fredningsbestemmelser.
Herefter undergives nedennævnte matrikelnumre pr. 1. oktober 2001 helt eller delvist
fredning:
Buderupholm Hovedgaard, Buderup
la, In, 10, lcz, lcæ, Icø, Ide, Idh, Idi, Idk, Idl, Idm, Ido, Idp, Idq, lds, Idt, ldu, Idy, Idx,
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ldv, leo, 19l, lhu, 1hz,

Skørping by, Skørping
lk, Is, 1u,

Teglgaard, Skørping
la, Ib, 1ee, 1hb, Ilt, lrh, 2e, 2f,

Rebild by, Skørping
2a, 2c, 2d, 2e, 2g, 2f, 3a, 3b, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3m, 4a, 4c, 4d, 4e, 4g, 4k, 4r, 4x, 4ad, 4aq, 4ar,
4ay, 5a, 5b, 5e, 6ah, 8a, 8c, 9c, ge, 9f, 9g, 9k, 10a, 28, 42b, 42c, 42e, 42h, 42i, 421, 42q, 42r,
42s, 42t, 42z, 42æ, 42ø, 42aa, 42ab, 42ad, 42ah, 42ai, 42ak, 42am, 42an, 42ao, 42at, 42au,
42ax, 43b, 43c, 44c, 44e, 46b, 46c, 46d, 48c, 48d, 48e, 48f, 50b, 50f, 50d, 50g, 50i, 50k, 51a,
51b, 56a, 56b,

Gravlev by, Gravlev
2a,2h,2n,2æ,2aa,3c,4l,4p,5a,5k,51,5m,50,5p,5s,5u,5v,6a,6c,6m,6p,
7a, 7b,8a,8~
8i, 9a, 91, 9m, lOf, lla, 111, 11m, 13a, 13d, 13s, 15a, 15f, 15h, 17e, 18a, 20a, 20d, 22a, 22b,
22f, 24a, 27a, 27c, 27d, 27e, 27f, 27g, 27i, 27k, 271, 27p, 27q, 27r, 27u, 27z, 27al, 27an, 27ao,
27ap,29c,29a,29b,29d,2ge,29~29g,29h,29k,29i,290,29q,29r,
29t,29u,29v,29x,29z,
29ø,29aa,
34,35

Oplev by, Gravlev
Ib, le, le, Ih, lk, 1m, lp, 2g, 2i, 3c, 4a, 7a, 7g, 8a, 8c, 8f, 8h, 8m, 8n, 8s, 9c, lOb, lOd, Ile,
15d, 15e, l8d, 19a, 19b, 19h, 19i, 19m, 19n, 190, 19p, 19q, 198, 19t, 20b, 20c, 21a, 21b, 21c,
23a,23b,

Oplev Tved, Gravlev
6a

Ersted by, Arestrup
1b, 9a, 9g, 91, lOa, 10f, lOi, lOk, 21,
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Røde Mølle, Arestrup
le,

Rold by, Rold
66a,

Nørrelund

Hovedgaard,

Ravnkilde

Id, 19, Ih, 2,

Skårup by, Ravnkilde
24.

Idet der henvises til det ovenfor anførte vedrørende enkelte ejendomme fastsættes i øvrigt
følgende fredningsbestemmelser:

F red n in gen s

f o r ro å I:

Hovedmål:
At bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i
Rebild Bakker og Lindenborg å-dal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild
Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, samtmed respekt for de naturhistoriske interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative
udnyttelse af området.
Delmål:
A. Rebild Bakker: Ved pleje at sikre - syd for Rebildvejen - de landskabelige og rekreative
værdier, herunder anvendelse til folkemøder, i et åbent, overvejende lyngdækket område med
spredt bevoksning afbøg, og - nord for Rebildvejen - de natur- og kulturhistoriske værdier i
et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og - skov bevokset landskab.
B. Den smalle. delvis skovklædte å-dal syd for Røde Mølle: Bevare, pleje og til dels
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genskabe ådalens bund med dens kildefelter som en mosaik af løvskov og skovenge, især
med henblik på at sikre særligt bevaringsværdige plante- og dyresamfund og den biologiske
mangfoldighed ved hugst, græsning og høslet eller ved fortsat succession i løvtræsbevoksninger uden indgreb, idet der skal tages hensyn til kulturhistoriske værdier.
Co Den bredere, åbne ådal nord for Røde Mølle: Ved naturgenopretning at genskabe
Gravlev sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for Lindenborg å og dennes
tilløb, samt bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som en overvejende
lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe og krat, idet der særligt lægges
vægt på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder, og tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i form af opstemninger og engvandingsanlæg.
D. Bakkedra2 med løvskov, dyrkede arealer 02 overdrev omkrin2 ådalen nord for Røde
Mølle:
Sikre løvskove samt bevare og pleje bøge- og egekrat samt overdrev og fjerne nærmere
angivne nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. Nuværende marker bevares som
åbne arealer.

F r e d n i n g s b e s t e m m e I s e r:

§1
Erhvervsmæssi2 udnyttelse 02 drift:
Der må ikke foretages opdyrkning eller jordbearbejdning. Der må ikke tilføres gødning eller
anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, bortset fra midler til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.
Undtaget herfra er de arealer, der på fredningskortet er angivet som marker - der fortsat må
dyrkes landbrugsrnæssigt - samt haver, gårdspladser og gartnerier.
Der må ikke ske tilplantning med træer og buske af landbrugsarealer og andre åbne arealer.
Eksisterende skovarealer kan genplantes. Løvskove dog kun med løvtræarter. Løvskove må
ikke renafdrives, men kan drives med plukhugst.
Der må ikke udsættes frilandsgrise eller oprettes nye hjortefarme. Den eksisterende hjortefarm
på ejendommen lb.nr. 101 kan opretholdes, og hjortehegnet bevares, så længe hjortefarmen
består, under forudsætning af at arealerne fortsat kan holdes græsdækkede.
Yderligere afvanding i form af udgrøftning og dræning må ikke finde sted, og bortpumpning
af vand inden for "ekspropriationsområdet" må ikke genoptages eller fortsætte. Pumper inden
for dette område skal fjernes ..
Driften af skovarealerne på ejendommene lb. nr. 102 og 104 fremgår af de indgåede aftaler i
henhold til skovloven og af arealerne under lb. nr. 94 af det for fredningsnævnet indgåede
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forlig, idet indholdet af disse aftaler indgår som en del af fredningsbestemmelserne.

§2
Terrænændrin2er:
Der må ikke ske terræn ændringer ved afgravning, påfyldning eller planering dog bortset fra
indgreb som led i den neden for beskrevne naturgenopretning. Vandreblokke må ikke fjernes.
Der må ikke etableres nye veje. Der må ikke etableres oplag.

§3
Vandløbene m.v.:
Vandløb, kilder og væld må ikke reguleres, medmindre det sker til opfyldelse af fredningens
formål som led i den neden for beskrevne naturgenopretning.
Kovads bæk og Lindenborg å skal på strækningen fra Nybro til tilløbet af Lille Blåkilde
henligge i naturtilstand, således at vedligeholdelsen skal begrænses mest muligt, idet der dog
afvandløbsmyndigheden kan foretages grødeskæring og fjernelse af mindre banker i vandløbenes bund, for eksempel i slyngninger.
Den forlagte del af Lindenborg å og Kovads bæk kan for at sikre den vandføringsevne og
vandkvalitet, der er forudsat i projektet til genopretning af Gravlev sø, i en 5- årig periode
efter gennemførelsen af proj ektet opgraves. Efter udløbet af denne periode skal også disse
vandløb henligge i naturtilstand.
Vedligeholdelsen af den afskårne del afLindenborg å påhviler Skov- og Naturstyrelsen.
Vedligeholdelsen af øvrige offentlige og private vandløbsstrækninger kan fortsætte som hidtil.
Nye vandløbsregulativer
fredningsnævnet.

skal forinden godkendelse af vandløbsmyndigheden

§4
BebY2~else, tekniske anlæ2 m.v.:
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forelægges for

Der må ikke ske bebyggelse eller opstilles skure, boder, campingvogne eller telte, bortset fra
midlertidige skure i forbindelse med skovnings- eller plejearbejder.
Der må ikke opstilles master, møller eller andre tekniske anlæg.
Der må ikke etableres skydebaner, motorbaner eller lignende.
Der må ikke opsættes hegn, bortset fra sædvanlige kreatur- og fårehegn.
Fredningen er ikke til hinder for bebyggelse m.v. inden for de på fredningskortet som haver,
gårdspladser og gartnerier angivne arealer.

§5
N atureenopretnine:
I overensstemmelse med Hedeselskabets proj ekt af februar 1996 kan der ske naturgenopret ning til genskabelse af Gravlev sø - dog således at søens vandspejl ikke overstiger kote 6.15
over DNN - samt omlægning af Lindenborg å og Kovads bæk. Ved naturgenopretningen
adskilles Gravlev sø fra Lindenborg å ved en banket, søen tilføres vand fra Gravlev kildebæk
og fra Egebæk, og der etableres et afløbsbygværk ved Foldager-grøftens udløb i åen.
Lindenborg å og Kovads bæk tilbageføres mellem Nybro og Gravlev sø til de oprindelige
forløb.
Ved Røde Mølle kan Lindenborg å's oprindelige forløb øst for mølledammen retableres i
overensstemmelse med skitseprojekt udarbejdet af Nordjyllands amt den 25. maj 1999.
Naturgenopretningen skal foretages under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier i form af
kanaler, dæmninger m.v.
Ejerne af de ejendomme, der berøres afnaturgenopretningsprojekterne,
skal tåle de fysiske
foranstaltninger, herunder entreprenørarbejder m.v., der er nødvendige for projekternes
gennemførelse.
Lodsejerne skal tåle det frie løb af Egebæk og Gravlev Kildebæk mod vandløbene og søen.
Efter nedlæggelsen af Gravlev Bæk kan fredningsmyndighederne føre grøfter, dræn og udløb
fra pumper, der hidtil har afvandet til vandløbet, til den østlige bred af det tidligere vandløb, og
der afbryde afløbene, således at vandet optages i arealerne inden for "ekspropriationsområdet".
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§6
Ad&an&, færdsel, ja&t 0& fiskeri:
Offentlighedens adgang reguleres ved lovgivningens almindelige bestemmelser.
Fredningsmyndighederne skal herudover være berettigede til at etablere stier med offentlig
adgang over området som angivet på kortbilag nr. 6 samt en mindre parkeringsplads på matr.
nr. 42 s Rebild ved Rebildvej som angivet på fredningskortet.
Sejlads på Gravlev sø er ikke tilladt, dog kan tilsynsmyndigheden anvende båd under udøvelsen af tilsynet.
Inden for det på kortbilaget markerede "interesseornråde" er fiskeri med faste fangstredskaber,
net og ruser ikke tilladt bortset fra i forbindelse med pleje af fiskebestanden. I Gravlev sø er
udsætning af fisk kun tilladt som led i tilsynsmyndighedens regulering af søens økologiske
bestand.
Jagt er ikke tilladt inden for det på kortbilag 6 markerede "ekspropriationsområde",
begrænses af ca. kote 6.65.

der

§7
Landskabspleje:
Skov- og Naturstyrelsen samt Nordjyllands amt tillægges adgang til pleje af arealerne i
overensstemmelse med fredningens formål.
Naturplejen skal ske efter en af fredningsnævnet godkendt plejeplan, der forinden skal være
forelagt lodsejerne til udtalelse.
Hvor plejen skal ske ved græsning, skal lodsejerne have førsteret til udsætning af dyr.
Plejen sker uden udgift for lodsejerne og overskud ved plejeforanstaltningerne
lodsejerne.

tilfalder

§8
Dispensation:
Fredningnævnet kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke strider
mod fredningens formål.
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§9
Forholdet til naturbeskyttelsesloven

02 anden lov2ivnin2.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 træder fredningsbestemmelserne
7 i stedet for bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 17.

i §§ 3, 5, 6 og

Fredskovpligtige arealer kan holdes ubevoksede eller i anden særlig drift i det omfang, der er
tilladt eller påbudt i fredningsbestemmelserne i §§ 1 og 7, jf. skovlovens § 16, stk. 4.
Ændret arealanvendelse i forbindelse med de i fredningsbestemmelserne i §§ 5 og 6 nævnte
projekter og anlæg kan gennemføres uden tilladelse efter planlovens § 35, stk. l, jf. planlovens
§ 36, stk. 1, nr. 5.
De foranstaltninger, som er foreskrevet i fredningsbestemmelsernes §§ 3 og 5, kan gennemføres uden vandløbsmyndighedernes tilladelse eller godkendelse efter vandløbslovens, jf.
vandløbslovens § 7 a.

§ 10
Ophævelse af eksisterende frednin2er:
Ved den endelige gennemførelse af fredningen ophæves nedennævnte fredninger.
1. Bevaringsdeklaration
Bakker.

af22. maj 1912, tinglyst 18. juni 1912 omfattende dele afRebild

2. Fredningsnævnets kendelse af 2. oktober 1927, tinglyst den 16. februar 1928 omfattende en
del af Røde Mølle.
3. Fredningsnævnets kendelse af2. oktober 1927, tinglyst den 16. februar 1928 vedrørende
Tingbæk Mølle.
4. Bevaringsdeklaration tinglyst 10. juli 1930 omfattende dele afRebild Bakker.
5. Overfredningsnævnets kendelse af 21. januar 1940, tinglyst den 10. februar 1940 omfattende arealer grænsende til Rebild Nationalpark.
6. Overfredningsnævnets kendelse af20. september 1940, tinglyst den 23. september 1940,
vedrørende arealer i Rebild Bakker.
7. Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts 1946 og tillægskendelse af24. august 1946,
tinglyst den 13. november 1946 om en del afLindenborg å med omgivelser.
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8. Overfredningsnævnets kendelse af22. december 1947, tinglyst den 20. februar 1948 og 29.
maj 1948 om regulering af Lindenborg å.
9. Overfredningsnævnets kendelse af 11. november 1963, tinglyst 29. november 1963 om
arealer i og omkring Gravlevdalen.
10. Deklaration af 24. april 1964, tinglyst 4. maj 1964 om friholdelse for beplantning
11. Overfredningsnævnets kendelse af 19. august 1965, tinglyst 27. august 1965 omfattende
arealer omkring Oplevvejen.

12. Overfredningsnævnets kendelse af24. november 1970, tinglyst 22. december 1970
omfattende arealer vest for hovedvej 10 ved Oplev, Oplev Krat.
13. Overfredningsnævnets
for Lindenborg å.
Fredningsdeklaration
des.

kendelse af 4. marts 1971, tinglyst 18. marts 1971 om arealer vest

af 1. august 1951 til sikring af Gravlev kirkes frie beliggenhed oprethol-

Klagevejledning: Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1, inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Klageberettigede er ejere og brugere af de berørte ejendomme, statslige og kommunale
myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen, enhver der har givet møde for nævnet
under sagen eller fremsat ønske om underretning, samt organisationer, de4r må antages at have
væsentlig interesse i sagen.
Afgørelsen forelægges Naturklagenævnet

i medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 42.

Egon Skjørbæk

Niels Giversen

Medzait Ljatifi

Peter Pedersen

Henrik Christensen

Sortsøe Jensen
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AFGØRELSE
af

15. februar 2002

om erstatninger i FS 45/1996 om fredning af Gravlevdalen, Rebild
Bakker og opstrøms dele af Lindenborg å.

1

Ved en afgørelse truffet samtidig hermed har fredningsnævnet besluttet at frede Gravlevdalen,
Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg å, i alt ca. 1077,5 ha, beliggende i Støvring,
Skørping, Arden og Nørager kommuner. Ca. 865 ha af området er omfattet af tidligere fredninger,
der ved fredningens endelige gennemførelse ophæves i det i afgørelsen anførte omfang.
Udstrækningen af fredningen fremgår for de berørte ejendomme af vedhæftede pr. 1. oktober
200 l reviderede lodsejer- og ejendomsfortegnelse, der bl.a. indeholder angivelse afhvilke arealer,
der er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3 - herunder som sø- og mosearealer - og hvilke
ejendomme, der er fredede ved tidligere afgørelser, idet disse i skemaet er betegnede som F 1 F 13.
Af ligeledes vedhæftede bilag fremgår hvilke arealer, der er beliggende indenfor det såkaldte
"interesseområde" og "ekspropriationsområde" og over hvilke ejendomme der udlægge s stier.
Hovedindholdet af de tidligere afgørelser er følgende:

Deklaration af22. maj 1912, lyst 18.juni 1912 om fredning afen del afRebild Bakker. Arealet
skal henligge i naturtilstand og med offentlig adgang.

Fredningsnævnets kendelse af2. oktober 1927, tinglyst den 16. februar 1928 vedrørende en del
af"Røde Mølle".
Lyng- og enebærarealer skal forblive i naturtilstand. Arealet må ikke bebygges, beplantes eller
opdyrkes. Rødgraner og selvsåede nåletræer bortset fra enebær fjernes.

Fredningsnævnets kendelse af 2. oktober 1927, tinglyst vedrørende Tingbæk Mølle den 16.
februar 1928, præciseret ved deklaration tinglyst den 22. oktober 1965.
Løvskov skal bevares, nåletræer må ikke plantes, opvækst af nåletræer, bortset fra ene fjernes,
egebevoksninger må ikke hugges og bøgebevoksninger alene plukhugges. Der må ikke ske
bebyggelse eller terrænændringer.

Deklaration tinglyst den 10. juli 1930 hvorefter der for arealer af Rebild Bakker skal gælde
indholdet af Fl.

Overfredningsnævnets kendelse af 21. januar 1940, tinglyst den 10. februar 1940 vedrørende
arealer, grænsende til Rebild Nationalpark. Ifølge de generelle bestemmelser skal arealerne
bevares i naturtilstand, der må ikke opføres bebyggelse m.v. eller opstilles mindesmæker eller
lignende. Arealerne må ikke beplantes og der må ikke finde grusgravning sted.
Side 2

Fredningsnævnets kendelse af20. september 1940, tinglyst 23. september 1940 pålægger arealer
i Rebild Bakker fredning svarende i det væsentlige til F5 samt forbud mod fældning af
bevoksning og bestemmelser om offentlig adgang.

Overfredningsnævnet kendelse af 1. marts 1946 og tillægskendelse af 24. august 1946, tinglyst
den 13. november 1946 om fredning afen del afLindenborg å med omgivelser. Aen skal overen
strækning bevares i nuværende tilstand, træbevoksning langs åen må ikke borthugges, den
landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne kan fortsætte som hidtil.

Overfredningsnævnets kendelse af22. december 1947, tinglyst 20. februar 1948 i Terndrup og
29. maj 1948 i Nibe om regulering af Lindenborg Å (er efter det oplyste ikke trådt i kraft).

Overfredningsnævnets kendelse af 11. november 1963, tinglyst den 29. november 1963 om
fredning af arealer i og omkring Gravlevdalen. Der må ikke ske terrænændringer , regulering m.v.
afvandløbene og dræning m. v. på en del af arealet. Bøgekrat og bøgeskov skal bevares og fornyes
med løvtræ, nåletræsbevoksninger skal i et vist omfang fornyes med løvtræ, lyngklædte arealer
skal bevares og må ikke gødes, engareal er må ikke beplantes, skovplantninger øst for åen kan
genplantes, nyplantninger kræver fredningsnævnets tilladelse, bortset fra løvtræsplantning vest
for åen.

Deklaration af 24. april 1964, tinglyst 4. maj 1964 bl.a. om delvis friholdelse for beplantning.

Overfredningsnævnets kendelse af 19. august 1965, tinglyst 27. august 1965 om fredning af
arealer ved Oplev-vejen. Bebyggelse og terrænændringer er ikke tilladt, træplantning er ikke
tilladt men landbrugsdrift kan finde sted.

Overfredningsnævnets kendelse af24. november 1970, tinglyst 22. december 1970 om et areal
vest for hovedvej 10 ved Oplev.
I kendeisens generelle bestemmelser indeholdes forbud mod nytilplantning mens genplantning
af eksisterede beplantning kan finde sted indenfor skovarealer, dog alene med løvtræer. Der er
tillagt fredningsmyndighederne en vis ret til pleje.
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Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971, tinglyst 18. marts 1971 om arealer vest for
Lindenborg å. Der må ikke opføres bygninger, dog kan om- og tilbygning til landbrugsbygninger
tillades, tilplantning må ikke finde sted, åens løb må ikke reguleres, men der må ske almindelig
dyrkning og dræning af arealerne langs åen. Fredningen er ikke i øvrigt til hinder for landbrugsmæssig udnyttelse ved dyrkning bortset fra lyngarealer, hvor lodsejerne skal tåle fjernelse af træog buskvækst.

Af de nu fredede arealer tilhører ca. 258 ha Skov- og Naturstyrelsen, og ca. 8 ha Forsvarets
Bygningstjeneste medens resten tilhører ca. 100 private lodsejere.
Enkelte lodsejere har helt eller delvist frafaldet erstatning under fredningssagens behandling.
De øvrige lodsejere er ved nævnets skrivelser af 3. januar 2001 opfordret til at opgøre deres
erstatningskrav, idet det er meddelt lodsejerne, hvilke fredningsbestemmelser, der kunne
forventes fastsat.
En del lodsejere har herefter overfor nævnet opgjort deres krav. Særligt har ejere af eng- og
mark arealer gjort gældene, at de fastlagte begrænsninger i anvendelsen af arealerne vil fa
indflydelse på udnyttelsen aflandbrugets støtte- og tilskudsordninger og derved væsentlig påvirke
værdien af arealerne.
Lodsejerkravene har været forelagt Nordjyllands Amt til udtalelse, særligt om uoverensstemmelser mellem arealangivelser i fredningsforslaget og lodsejernes opgørelser, om naturtypen, samt
i hvilket omfang engareal er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3 hidtil har været gødede.
Amtet har afgivet udtalelse den 5. juli 2001. Det fremgår heraf bl.a., at der må foretages visse
revisioner i forhold til fredningsforslagets angivelser af arealernes opdeling i naturtyper, hvorved
lodsejernes indsigelser delvist er imødekommet.
Følgende lodsejere har særligt opgjort og begrundet deres erstatningskrav:
lb. nr. 1.
3,98 ha agerjord med dyrkningsophør 3,98 x 85.000 kr.
0,07 ha eng/mose med sprøjtnings- og gødskningsforbud

338.300 kr.
500 kr.
338.800 kr.

lb. nr. 4.
176.050 kr.

5,3 ha eng a 35.000 kr. pr. ha.
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for gødsknings- og sprøjtningsforbud.

lb. nr. 7.
5,0 ha agerjord med dyrkningsophør 5 x 85.000 kr.
6,87 ha eng med sprøjtnings- og gødskningsforbud 6 x 35.000 kr.

425.000 kr.
240.450 kr.

Lodsejeren har gjort gældende, at fredningen omfatter al dyrkningsjord til ejendommen, hvorfor driftsbygningerne mister
funktionsmulighederne.

lb. nr. 11.
6,42 ha eng, der har kunnet gødes og indgår i harmoniareal,
men bliver vanddækkede 6,42 x 30.000 kr.
2,11 ha eng med gødsknings- og sprøjtningsforbud.
2,11 x 35.000 kr.
11,72 ha markarealer med tilplantningsforbud

192.600 kr.

78.850 kr.
58.600 kr.

11,72 x 5.000 kr.

325.050 kr.
lb. nr. 12.
6,84 ha våd, men gødet og græsset eng 6,84 x 15.000 kr.
12,38 ha gødsket eng med høslet 12,38 x 35.000 kr.

102.600 kr.
433.300 kr.
535.900 kr.

lb. nr. 15.
Ved skrivelse af 1. marts 2001 fra advokat Mogens Olesen,
Aalborg, er kravet opgjort således:

"Denne lodsejer berøres med 5,88 ha. Beliggende indenfor ekspropriationsområdet og 2,33 ha.
Beliggende indenfor interesseområdet.
Arealet beliggende indenfor ekspropriationsområdet er oprindeligt god markjord, der alene på
grund af det offentliges adfærd nu i væsentligt omfang står under vand. Dette areal kan derfor
erstattes med en pris svarende til prisen for god markjord og hvilken pris i dag mindst udgør kr.
90.000,00 kr. pr. ha.
Der udløses således en erstatning for dette jordareal på kr. 529.200,00 kr.
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I interesseområdet har min klient et areal liggende, der af denne er bestemt til udvikling og salg
af attraktive byggegrunde. Min klient har projekteret 9 byggegrunde, og min klient har for lang
tid siden opnået Støvring Kommunes tilladelse til at etablere disse. Min klient skønner, at
byggegrundene vil kunne indbringe en gennemsnitspris på mindst kr. 500.000,00 pr. stk., eller
i alt kr. 4.500.000,00.
Det fremgår af det materiale, der er udsendt til min klient, at der hverken må fiskes eller j ages på
de fremtidigt fredede arealer. Der er tale om særdeles attraktive arealer, og min klient er af den
opfattelse, at man mindst vil kunne indvinde kr. 30.000,00 kr. årligt. Med en rentefaktor på 8%
svarer dette således til en kapitaliseret erstatning på kr. 375.000,00.
Lodsejer nr. 15's samlede erstatningskrav udgør således mindst kr. 5.404.200,00."
Med skrivelse af l. oktober 2001 er fremsendt yderligere materiale, og henvist til, at der af
Støvring kommune var meddelt principgodkendelse til udstykningen. Det er gjort gældende, at
Nordjyllands Amt, der er sagsrejser i fredningssagen, ved indgreb i sagen om lokalplanen for
Gravlev by og i øvrigt udnyttelsen af jordeme omkring Gravlev, har foregrebet erstatningsfastsættelserne i fredningssagen.

lb. nr. 21.
Lodsejerne har frafaldet erstatning, bortset fra for parcellerne matr. nr. 3 f og 50 g.
lb. nr. 33.
Lodsejeren har uden opgørelse krævet erstatning for gødskningsforbud, vandstandshævning og
indskrænkning af fiskeret.
lb. nr. 34.
Lodsejeren har uden opgørelse fremsat erstatningskrav for yderligere indskrænkninger i forhold
til tidligere fredninger.
lb. nr. 38.
Lodsejeren har uden opgørelse krævet erstatning for indskrænkninger i driften af engen.
lb. nr. 41.
1,03 ha eng, der har været anvendt til græsning 1,03 x 35.000 kr.

36.050 kr.

lb. nr. 46.
1,28 ha eng har været benyttet til høslet 1,28 ha x 35.000 kr.
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44.800 kr.

Der forbeholdes et krav på 50.000 kr. såfremt et areal mod åen ikke længere kan benyttes som
opholdsareal/have.
lb. nr. 48.
Lodsejerens erstatningsopgørelse

indeholder følgende:

" Arealer, som fredningsnævnet ønsker fredet:
12,87 ha som ligger både i interesseområde og ekspropriationsområde. Arealet er reformareal,
med raps i 1987. Siden har arealet ligget med græs til braklægning eller græs til afgræsning af
kreaturer.
Herud over ejes 5,86 ha, som hverken ligger i interesseområde eller ekspropriationsområde, men
hvis dræn og pumper stoppes på de 12,87 ha vil de 5,86 ha, som ligger nedstrøms ( se kort) miste
dyrkningsværdi idet arealet vil forsumpe p.g.a. høj grundvandsstand."
Dræning:
I 1976-1979 er der investeret i dræning og pumpe for 192.477,- kr. i alt. I september 1999 er
pumpen til drænvandet repareret for 24.455,- kr. i alt. Drænene er fuldt funktionsdygtige og har
en forventet levetid på mindst 60 år.

Nedskreven værdi vil således være

38x192.477
60

Fjernelse afpumpe og installationer hertil forvente at koste

Jagt:
Jagtværdien på 12,87 ha udgør 500,- kr./ha eller i alt 6.435 kr. i alt.
Over en periode på 25 år svarer dette til en nutidsværdi på

Offentlig Stinet:
Ulempen ved at skulle acceptere offentligt stinet sættes til i alt

= 121.000,-

kr.

15.000, kr.

= 118.000,-

kr.

25.000,- kr.

Dyrkningsværdi:
Når arealet på 12,87 ikke må bruges landbrugsrnæssigt mistes en indtægt herfra i form af
afgrødesalg eller afgræsning med kreaturer. Dels erstattes græs med siv ved høj vandstand og dels
risikerer kreaturer at blive syge afleverikter og lungeorm, som trives under fugtige forhold.
Da arealet er hektarstøtteberettiget kan dyrkningsværdien sættes til mindst 3.500 kr./halår
i alt 45.045,- kr.lår. Beregnet over 25 år svarer.
Omregnet til nutidsværdi
= 829.000,- kr.
De 5,86 ha, som ikke er omfattet af fredningen, dyrkes med vedvarende græs og kan således ikke
oppebære hektarstøtte. Da fredningen og forsumpning af de 12,87 ha vil medføre forsumpning
af de 5,86 ha lides der også her et betydeligt tab. Den normale indtjening her er 2.500,- kr./halår
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eller ca. 14.650,- kr./år over 25 år.
Omregnet til nutidsværdi

= 269.000,-

Erstatningens størrelse er således opgjort til

1.377.000,- kr.

Hertil kommer omkostningsdækning
erstatning opgjort foreløbigt til

kr.

til forundersøgelser og opgørelse af
12.000,- kr. "

Lodsej eren har foretaget alternative opgørelser ud fra driftstabsberegninger og genanskaffelsesudgifter.

lb. nr. 51 02 52.
Lodsejeren har for så vidt angår lb. nr. 52 taget forbehold under henvisning til, at Gravlev Bæk
ikke længere vil kunne tage drænvand fra engene og de bagved liggende højere arealer samt
spildevand.
For gødsknings- og sprøjtningsforbud på engareal er samt driftsulemper på egne og samdrevne
arealer (lb. nr. 51) er opgjort
4 ha a 35.000 kr.
Driftsulemper på 6,2 ha

140.000 kr.
40.000 kr.
180.000 kr.

lb. nr. 51.
2,12 ha a 35.000 kr.

74.200 kr.

lb. nr. 55 (inel.lb. nr. 53 og 54).
Lodsejeren har gjort gældende, at ejendommene i mange år har været drevet sammen og at lb. nr.
53 er en del af lb. nr. 55. Nordjysk Udvalg for Landboret har i skrivelse af 28. juni 2001 i
forbindelse med opgørelsen af erstatningskravet bl.a. anført:
" For så vidt angår ca. 1 ha er arealet friholdt fra fredningen i 1955 som byggegrunde. I
lokalplanen for Gravlev by, som var fremlagt indtil 31.01.1996, var området markeret som
fremtidigt byggeområde.
Efter offentlighedsfasen blev afholdt møde mellem Støvring kommune og Nordjyllands Amt om
afgrænsningen mellem lokalplanen og fredningsforslaget (der blev fremsat september 1996), og
den 14. november 1997 udsendte Støvring kommune vedlagte brev.
Som det fremgår af punktet 2 har forhandlingerne drej et sig om, hvilken grænse, der skulle drages
mellem lokalplanområdet og fredningen. Og resultatet af forhandlingerne blev altså, at det her
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omhandlede område af matr nr. 11a på 1,03 ha gik ud af lokalplanen og herefter alene blev
omfattet af frredningsforslaget.
Dette opfatter Gerda Foldager og jeg således, at det er fredningsforslaget, der er årsag til at
byggeri ikke må finde sted på det omtalte areal. Der var i offentlighedsfasen indsigelse fra
menighedsrådet i Gravlev mod byggeri over for kirken, medens der ikke var indvendinger mod
disse udstykninger. Lokalplanen var altså pr. 31.01.1996 klar til vedtagelse; men Nordjyllands
Amt forhindrede det.
Der er et sådant interessesammenfald mellem Nordjyllands Amt som planlægningsmyndighed
og Nordjyllands Amt som sagsrejer i denne fredningssag, at dermed overvejende sandsynlighed
er tale om, at Nordjyllands Amt benytter retsvirkninger som er knyttet til fredningsforslaget i den
øvrige administration, og således opnår det resultat, Amtet ønskede at opnå med fredningen.
Det rigtige resultat opnås derfor ved at lægge til grund, at der kunne ske udstykning af fire grunde
på dette areal på 1,03 ha. Det vil i givet fald være grunde med høj værdi - også uden det ny
naturgenopretningsprojekt, idet der fra grundene ville være udsigt ud over ådalen, der jo også er
køn uden Gravlev Sø.
Såfremt nævnet er enig med mig i, at grundene er blevet hindret af fredningsforslaget, foreslår
jeg, at en ejendomsmægler vurderer handelsværdien af grundene.
For så vidt angår matr. nr. 27al og 27c Gravlev by, Gravlev er der tale om ca. 11 hajord, der er
blevet afvandet ved pumpning.
I 1992 er der blevet udstedt et påbud fra Nordjyllands Amt om, at pumperne skulle slukkes, under
henvisning til at de ville skade Gravlev Sø. Påbudet er givet under henvisning til naturbeskyttelseslovens § 3 fordi der var ved at indfinde sig et plante- og dyreliv i søen.
Ejerne havde på et tidspunkt kun haft pumperne slukket vinteren over, så jeg er helt uforstående
for, hvorledes de kan have mistet deres ret til at pumpe vandet bort. I den oprindelige
fredningskendelse er der direkte pålagt ejerne at pumpe vandet væk! Vandløbslovens regler er
ikke heller inddraget i påbudet.
Jeg mener påbudet er uhjemlet, sær da naturbeskyttelseslovens
lille del af det pumpede areal.

§ 3 i bedste fald kun omfatter en

Pumperne blev slukket i 1992 som krævet, og de forblev slukket til fredningsforslagets
fremsættelse. Da det kun drejer sig om en 4 års periode, er der kun er tale om en foreløbig
afbrydelse af pumpningen. Den kunne have været genoptaget, indtil fredningsforslaget kom.
Derfor bør jorderne erstatningsbehandles
krlha, og 1/3 var eng til 50.000 krlha.

som det de var: 2/3 af jorderne var ager til 100.000

Jeg ville gerne høre Nordjyllands Amts egen vurdering afpåbudet fra 1992, hvorvidt det er udtryk
for sædvanlig sagsbehandling og hvorvidt påbudet er holdbart iforhold til naturbeskyttelseslovens
§ 3 og vandløbslovens regler om udpumpning af vand (§ 38 om private pumpeanlæg).
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Det foreløbige erstatningskrav kan opgøres således:
Vedr. matr. nr. 11a (som jeg tror matriklen er):
1,03 ha eng samt 3,45 ha overdrev a (50.000 - 15.000) kr./ha

156.800 kr.

1 ha (i øvrigt agerjord) holdes tilbage til vurdering for værdien af 4 byggegrunde.
Den fælles lergrav på 0,51 ha (løbenr. 54) har i mere end 20 år været drevet sammen med den
øvrige mark, så erstatningen herfor på 0,51 ha x (100.000 - 15.000) kr. = 43.350 kr.
Det er muligt, at det bliver nødvendigt at erhverve ejendomsdom for nogle af de her nævnte
arealer; men her er i hvert fald gjort rede for den faktiske brug af arealerne.

Vedr. Matr. nr. 27 al og 27c:
2/3 afarealet 10,41 ha x (100.000 - 15.000) kr. =
113 afarealet 10,41 ha x (50.000 - 15.000) kr. =
Erstatningskravet vedrørende markjordsdelen
afvandingen er blevet forhindret."

584.000 kr.
120.000 kr.
er begrundet

l,

at fredningen

har medført

lb. nr. 56.
Under henvisning bl.a. til, at arealerne er forringede som følge af manglende vedligeholdelse af
Lindenborg å er erstatningskravet opgjort således:
1,42 ha eng a 50.000 kr.

71.000 kr.

lb. nr. 59.
1,27 ha i "ekspropriationsområdet"

a 90.000 kr.

Indskrænkninger i jagt og fiskeri 20.000 kr. årligt, kapitaliseret til

114.300 kr.
250.000 kr.
364.300 kr.

lb. nr. 61.
Lodsejeren har krævet 150.000 kr. såfremt ejendommen matr. m. 2aa ikke udgår af fredningen.
I forbindelse med kravet har lodsejeren anført:
" Selvom Støvring Kommune annullerede zone-tilladelsen 17.12.1993, og henviser hertil i
skrivelsen af 11.05.1998, fastholder jeg min interesse i at bebygge grunden, således som det
fremgår afbrevet til Støvring Kommune J an 200 l. Som det også fremgår afbrevet (kopi vedlagt),
rej serjeg krav om erstatning, såfremt byggetilladelsen ikke gives, som den oprindelig blev i 1993.
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Erstatningskravet er den værdi som en naturgrund, ikke byggemoden, har i Gravlev, svarende til
kr. 150.000,00."

lb. nr. 71.
Ud fra en anslået værdinedgang for ejendommen fra 550.000 kr. før fredningen til 125.000 kr
efter er erstatningskravet opgjort til 425 .000 kr. for mistet jagt og fiskeri og forringet herlighedsværdi.

lb. nr. 94.
Erstatningskravet er opgjort således:
"Arealerne 5, 7a og 8a overgår til overdrev efter afdrift af juletræer. Det forudsættes, at afdriften
kan gennemføres uden tab, altså at træerne kan produceres færdig (ca. 6 år fra d.d.).
Værdinedgangen på arealet antages at være fra produktionsjord (bl.a. til juletræer) 55.000 kr./ha
til overdrev til 20.000 kr./ha.
Værdinedgangen på arealerne bliver således
(1,2 + 2,1 + 1,7) x (55.000 - 20.000) =
175.000 kr.
På arealerne l, 6, 7, 8 skal produktion ophøre, stød fjernes og arealet overgå til mark.
Arealet er ikke særlig egnet til markdrift og vil som mark alene have en værdi på 40.000 kr./ha.
Det vil ikke være muligt at søge hektarstøtte på arealerne, da de ikke har været i drift med
støtteafgrøder i referenceårene 89-93.
Udgiften til at fjerne stød o.lign. anslås til 12.000 kr./ha.
Værdinedgangen på arealet bliver således 6,8 x (55.000 - 40.000) = 102.000 kr.
Fjernelse af stød

6,8 x 12.000 kr. =

I alt

81.600 kr.
183.600 kr.

På arealet 4 må nudrift fortsætte, men med plantningsforbud
Erstatningskrav herfor er 1,7 ha x 10.000 kr./ha

Omlægning af ejendommens drift:
Niels Moes har hidtil baseret ejendommens drift på juletræsproduktion.
Virksomheden har over en årrække opbygget en fast kundekreds, og
der er indrettet driftsbygning til juletræer, ligesom maskinerne er
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17.000 kr.

tilpasset produktionen.
Ekstensiveringen af ejendommen vil medføre et tab, som skønsmæssigt
opgøres til

50.000 kr.

425.600 kr.

Samlet erstatningskrav
"

lb. nr. 97.
Lodsejeren har anført, at arealerne hidtil har været gødede og der har været høslet på enge. Kravet
er opgjort ud fra, at markjord ikke må gødes.
74.200 kr.
7.700 kr.
481.100 kr.
563.000 kr.

2,12 ha eng a 35.000 kr.
0,22 ha mark a 35.000 kr.
5,66 ha mark a 85.000 kr.

lb. nr. 100.
Idet lodsejeren har gjort gældende, at dyrkning må ophøre på ca. 10% af ejendommens dyrkbare
areal er erstatningskravet opgjort således:
1,2 ha ager med dyrkningsophør a 85.000 kr.
2,79 ha eng med forbud mod gødskning m.v. a 35.000 kr.
ejendomsforringelse

102.000
97.650
50.000
249.650

kr.
kr.

kr.
kr.

lb. nr. 101 02 lb. nr. 103.
Der er krævet en erstatning på ikke under 5.000.000 kr. for tab af herlighedsværdi ved indgreb
i Møllesøen ved Røde Mølle, for mistet mulighed for at retablere mølledriften og for gene ved
omlæg af vandløbet

Frednin2snævnets bemærknio2er:
Fredningserstatningerne bør modsvare den nedgang i de berørte ejedommes handelsværdi, der
er en følge af fredningsbestemmelserne. Erstatningerne fastsættes således ikke ved kapitalisering
på grundlag af driftstabsberegninger.
Erstatningerne kan fastsættes som en grundtakst med tillæg af særtakster fastsat efter indholdet
af fredningsbestemmelserne for de enkelte naturtyper.
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Særlige forhold, der kan begrunde individuelle erstatningsfastsættelser
enkelte ejendomme.

er behandlet ved de

Grundtaksten der fastsættes til 1500 kr. pr. ha for pålæggeisen af fredningsbåndet som sådant,
tillægges ikke hede, mose, sø, overdrev og enge, omfattede afnaturbeskyttelseslovens § 3, eller
skove, der opretholdes som skove og skovarealer, der efter afdrift skal overgå til overdrev eller
lignende. Grundtaksten tillægges heller ikke arealer, der ved tidligere afgørelser er pålagt
fredning.
Særtakster tillægges alene arealer, der ikke tidligere er fredede eller i det omfang, der ved
fredningen pålægges videregående restriktioner end allerede pålagt ved tidligere fredninger. Der
er nedenfor taget stilling hertil ved fastsættelsen af erstatningen til den enkelte ejendom.
Som udgangspunkt anvendes følgende særtakster:
For:
Pleje af mose, heder og overdrev

1.000 kr. pr. ha.

Tilplantningsforbud
for markarealer

1.000 kr. pr. ha.

Løvbinding og hugstrestriktioner
i løvskove

5.000 kr. pr. ha.

Gødsknings- 02 sprøjteforbud
samt plejeadgang for enge udenfor "ekspropriationsområdet"

15.000 kr. pr. ha.

idet det forudsættes, at disse arealer ikke som følge af fredningen påvirkes afvandstandshævninger, ligesom det lægges til grund, at disse arealer i et vist omfang tidligere har været gødede uden
at det har været muligt at fastlægge omfanget nøjagtigt.
Faktisk ophør af landbrugsdrift
på engarealerne indenfor "ekspropriationsområdet"
15.000 kr. pr. ha.
Idet der er henset til, at disse arealer er lavtliggende (under kote 6,65), uden at det nærmere er
præciseret i hvilket omfang arealerne ved sagens rejsning har været vandlidende.
Forbud mod

ia~

fiskeri med faste redskaber og sejlads

på arealer dækkede af Gravlev sø på tidspunktet for sagens rejsning

5.000 kr. pr. ha.

Jagtforbud
i den øvrige del af "ekspropriationsområdet"

5.000 kr. pr. ha.

Der er herved lagt vægt på, at der allerede inden fredningen var mulighed for en attraktiv jagt på
arealerne.
Nyanlæg af sti

20 kr. pr. m.
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Udmålte erstatningsbeløb oprunde s till 00 kr og mindst 2.000 kr. for den enkelte ejendom.
For fiskerirestriktioner i Lindenborg å indenfor interesseområdet tillægges ikke erstatning, idet
det ikke er dokumenteret, at der hidtil er fisket med faste redskaber i åen.
Idet arealerstatningen til lodsejere indenfor "ekspropriationsområdet" er fastsat ud fra den
forudsætning, at fremtidig landbrugsdrift er udelukket tillægges der ikke disse lodsejere særlig
erstatning for udledning af drænvand over disse arealer eller for de fysiske indgreb, der er
forbundet med gennemførelsen afnaturgenopretningsprojektet
omkring Gravlev sø.
Nogle lodsejere har gjort gældende, at deres ejendomme generelt er forringede ved Nordjyllands
amts adfærd på andre forvaltningsområder men i amtets interesse som sagsrejser under
fredningssagen.
Der er henvist til:
l. Den hidtidige og fremtidige vedligeholdelse af Lindenborg Å.
2. Påbud om indstilling af afvanding ved pumpning indenfor "ekspropriationsområdet".
3. Afgrænsningen af området indenfor forslag tillokalplan for Gravlev by.

Nordjyllands amt har i skrivelse af 6. juni 2000 bI. a. under henvisning til notat af 31. maj 2000
overfor fredningsnævnet redegjort for:
"Vedligeholdelsen af amtsvandløbet Lindenborg Å og dettes betydning for de omgivende
arealer.
Nordjyllands Amt har i 1988 omlagt vedligeholdelsen afLindenborg A i overensstemmelse med
Tillæg til regulativeme for amtsvandløbene af 15. juni 1988. Omlægningen vedrører især
udførelsen af grødeskæringen, som herefter er udfør i vandløbets strømrende, hvorved der
efterlades grødebrærnmer i vandløbets sider. Der er ikke i den efterfølgende periode foretaget
væsentlige ændringer af grødeskæringen. Der er generelt en ringe eller begrænset grødevækst
indenfor fredningen. Lindenborg A' s dimensioner (bredde, dybde og anlæg) er overalt større end
fastlagt i regulativeme. De afvandingsmæssige forhold i Gravlev ådal er gradvist blevet forringet
gennem de seneste 25 år. Forandringen kan især tilskrives sætninger i humusjordene. Gennem
de senere år har de lavt beliggende arealer ikke kunnet afgræsses af kreaturer i år med stor nedbør.
Amtet vil i efteråret 2000 vedtage et nyt regulativ for Lindenborg og Kovads Bæk, som bygger
på fredningsforslagets kap. 8 pkt.a. 1. Fredningsnævnet vil få regulativeme forelagt forinden
vedtagelsen.
Der lægges op til væsentlige ændringer af grundlaget for vedligeholdelse af Kovads Bæk, og
Lindenborg A på strækningen fra tilløbet af Lille Blåkilde til amtsvandløbets slutpunkt ved
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Nybro. De pågældende vandløbs strækninger får status som naturvandløb, uden fast definerede
krav til vandløbenes dimensioner, og vil ikke blive underkastet regelmæssig grødeskæring.
Grødeskæring kan dog udføres som led i en landskabs- og vandløbspleje.
Da de pågældende vandløbsstrækninger i dag er stabile, forventes der ikke i fremtiden væsentlig
ændringer i vandløbenes dimensioner. På sigt vil vandløbene :fa en mere varieret fysisk form.
Ændringerne vil dog med meget stor sandsynlighed kunne rummes indenfor de rammer for
vandføringsevnen, der er fastsat i de hidtil gældende regulativer.
Med baggrund i den i dag ringelbegrænsede grødevækst på de pågældende vandløbsstrækninger,
forventes der de første år efter omlægningen blot en behersket øgning i grødemængden. Denne
øgning vil på kort sigt på virke vandføringsevnen i grødesæssonen. På længere sigt vil
påvirkningen sandsynligvis aftage, som følge af indvandring af flere og mere langsomtvoksende
grødearter. Der må og påregnes en større variation i grødemængden fra år til år, i takt med bl.a.
de klimatiske forhold. Et vil antagelig fortsat være nødvendigt med årlige skæringer af
kantplanten "tangrør" i Lindenborg Å, på strækningen ud for Gravlev Sø. Tagrørene skønnes
således at være i stand til at indsnævre vandløbet betydeligt, hvilket vil kunne øge vandstanden
i åen, hvorved åen på sigt kan få. forbindelse med søen."

Vedrørende ejendommen lb. nr. 55 skrev Nordjyllands Amt den 21. august 1992 til ejeren bl.a.:
"I forlængelse af telefonsamtale den 20. august 1992 med Peter Larsen skal vi oplyste Dem om,
at Peter Larsen - efter anmeldelse fra en af landskabskontorets medarbejdere - den 20. august
1992 har besøgt arealer ved Gravlev Sø tilhørende Dem. I denne forbindelse skal vi gøre
opmærksom på to forhold:
1. Peter Larsen konstaterede, at en pumpestation på Deres jord, matr. nr. 27 al Gravlev By,
Gravlev pumpede vand op i Gravlev Bæk. Ifølge drænkort afvander pumpen både Deres jord og
nabo arealet mod nord tilhørende gårdejer Norman Jensen, langelinie 4. Dele af drænsystemet
ligger direkte under Gravlev Sø, og pumpningen medfører en sænkning af vandstanden i søen.
De oplyste telefonisk, at pumpen var startet af Norman Jensen. Afpraktiske årsager sender vi
efter aftale en kopi af dette brev til Norman Jensen.
Som ejer afarealet, hvor pumpen står, er De ansvarlig for dens drift og følgerne af denne. Gravlev
Sø er, uanset den ikke har eksisteret i særlig mange år som permanent sø, i dag beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Dette skyldes, at der i den nye søg har indfundet sig et naturligt
plante- og dyreliv. Beskyttelsen betyder, at ændringer af tilstanden, herunder oppumpning, er
forbudt.
Amtet pålægger Dem derfor øjeblikkelig at indstille pumpens drift. Såfremt De ønsker at
genoptage pumpningen og dermed ændre søens tilstand, skal De indsende en konkret ansøgning
herom til amtet. Amtet kan, i enkelte, ganske særlige tilfælde, dispensere fra lovens forbud. Indtil
en sådan ansøgning er behandlet, må pumpen ikke anvendes."
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Forslag til bevarende lokalplan nr. 107 Gravlev by i Støvring kommune fremlagdes i tiden 6.
december 1995 - 31. januar 1996.
Nordjyllands Amt gjorde indsigelse mod forslaget
under henvisning til regionplanlægningen,
t
kommuneplanen og naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier.
Ved skrivelse af 14. november 1997 meddelte Støvring kommune, at der var opnået enighed om
afgrænsningen herunder overfor fredningsforslagets grænser, idet dele af det oprindelige
lokalplansområde var udgået af det endelige forslag.
Nævnet finder efter det oplyste ikke, at Nordjyllands amts forvaltning afvandløbslovgivningen,
naturbeskyttelsesloven eller planlovgivningen kan begrunde erstatningskrav under fredningssagen.
Fredningsnævnet kan herefter for de enkelte ejendomme fastsætte følgende erstatninger, idet der
med hensyn til ejerforhold, naturtyper og tidligere fredninger henvises til vedhæftede endelige
ejendomsfortegnelse samt med hensyn til arealer i "interesse" - og "ekspropriations-områder" og
stilængder til særlige bilag.

lb. nr. 1.
Tidligere fredet.
3,02 ha ageIjord uden dyrkningsindskrænkninger
men med tilplantningsforbud a 1.000 kr. pr. ha

3.020 kr.

0,76 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

760 kr.

3.800 kr.

lb. nr. 2.
Tidligere fredet.
1.000 kr.
710 kr.
o kr.

0,71 ha mose a
pr. ha for pleje
0,17 ha nåleskov

Minimumserstatning.

lb.nr. 3.
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2.000 kr.

Tidligere fredet.
0,91 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje
1,73 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha
0,09 ha nåleskov

910 kr.
25.950 kr.
o kr.

26.900 kr.

lb. nr. 4.
Tidligere fredet.
0,3 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje
3,87 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha
For 8,84 ha løv- og nåleskov tillægges skønsmæssigt
yderligere restriktioner på løvskov på en del af
matr. nr. 1 a

300 kr.
58.050 kr.

5.000 kr.

63.400 kr.

lb. nr. 5.
Have- og gårdsplads areal

Ingen erstatning

lb. nr. 6.
Idet det ikke er gjort gældende, at Skov- og Naturstyrelsen har erhvervet arealerne med henblik
på videresalg tillægges ingen erstatning.
lb. nr. 7.
Tidligere fredet.
AgeIjord (del afmatr. nr. 2 g) for tilplantningsforbud 1,76 ha a 1.000 kr.
Agerjord (det afmatr. nr. 19 t) for yderligere
tilplantningsforbud i forhold til tidligere fredning
skønsmæssigt
3,42 ha mose og overdrev a 1.000 kr. pr. ha for pleje
4,80 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet
a 15.000 kr pr. ha

1.760 kr.

500 kr.
3.420 kr.

72.000 kr.

77.700 kr.

Der findes ikke tilstrækkeligt grundlag for at tillægge erstatning for bygningsforringelse.
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lb. nr. 8.
Tidligere fredet.
0,7 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

minimumsbeløb

2.000 kr.

minimumsbeløb

2.000 kr.

lb. nr. 9.
Tidligere fredet.
1,02 ha mos a 1.000 kr. pr. ha for pleje

lb. nr. 10.
Tidligere fredet.
2,61 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

2.700 kr.

lb. nr. 11.
Tidligere fredet.
10,31 ha ageIjord med tilplantningsforbud a
1.000 kr. pr. ha

10.310 kr.

7,21 ha hede, mose, overdrev a 1.000 kr. pr.
ha for pleje

7.210 kr.

6,42 ha mose og sø indenfor "ekspropriationsornrådet",
jagtforbud a 5.000 kr. pr. ha

32.100 kr.

2,00 ha eng udenfor "ekspropriationsornrådet"
15.000 kr. pr. ha.

30.000 kr.

a

0,13 ha skov under hensyn til tidligere pålagte
restriktioner

lb. nr. 12.
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o kr.

79.700 kr.

Tidligere fredet
19,29 ha ageIjord med tidligere tilplantningsforbud
2,89 ha overdrev a 1.000 kr. pr. ha for pleje

o kr.
2.890 kr.

19,14 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

287.100 kr.

700 meter sti a 20 kr. pr. meter

14.000 kr.

304.000 kr.

lb. nr. 13.
Tidligere fredet
5,73 ha ageIjord med tidligere tilplantningsforbud
2,76 ha overdrev med pleje a 1.000 kr. pr. ha

O kr.
2.760 kr.

2,90 ha eng udenfor "ekspropriationsarealet"
a 15.000 kr. pr. ha

43.500 kr.

46.300 kr.

lb. nr. 14.
Tidligere fredet
2,0 ha mose a 1.000 kr. for pleje

2.000 kr.

1,1 ha mose indenfor "ekspropriationsområdet"
jagtforbud a 5.000 kr. pr. ha

for
5.500 kr.

lb. nr. 15.
Delvist tidligere fredet.
For ageIjord, ikke tidligere fredet, tillægges efter
grundtakst skønsmæssigt

3.000 kr.

For tidligere fredet ageIjord tillægges ikke erstatning,
idet tidligere fredninger indeholder tilplantningsforbud.
6,56 ha mose og overdrev a 1.000 kr. pr. ha for pleje
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6.560 kr.

7.500 kr.

4,85 ha mose og sø indenfor "ekspropriationsområdet"
a 5.000 kr. pr. ha for jagtforbud

24.250 kr.

3,03 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

45.450 kr.
1.800 kr.

90 meter sti a 20 kr. pr. meter

81.100 kr.

Vedrørende lodsejerens erstatningskrav for mistet byggeret fremgår af det fremlagte, at der af
Støvring kommune den 13. december 1990 meddeles zonetilladelse til udstykning til bygning af
4 een-familieboliger. Afgørelsen påklagedes af Nordjyllands amt til miljøankenævnet og ved
skrivelse af28. oktober 1991 meddelte advokat Mogens Olesen at lodsejerens klage over amtets
afgørelse stilledes i bero på kommunens udarbejdelse af lokalplan og Støvring kommune
bekræftede den 8. november 1991 at lodsejerens ansøgning om zonetilladelse betragtedes som
tilbagekaldt og meddelte den 13. februar 1992, at gennemførelsen af en påtænkt lokalplan ikke
syntes gennemførlig.
En ansøgning af 16. marts 1995 om udstykning til en villa er den 6. april 1995 besvaret med, at
det ansøgte ville blive søgt indarbejdet i en kommende lokalplan.
Fredningsnævnet finder herefter ikke, at der har været meddelt lodsejeren endelig tilladelse til
udstykning til bebyggelse der har kunnet begrunde erstatningskrav under fredningssagen.

lb. nr. 16.
Tidligere fredet.
En del af ejendommen er have og gårdsplads.
Der er ved tidligere fredninger fastsat plantningsrestriktioner. Fredningen skønnes ikke at have
medført værdinedgang.

Ingen erstatning

lb. nr. 17.
Tidligere fredet.
0,63 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje.

Minimumserstatning

lb. nr. 18.
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2.000 kr.

Ingen erstatning

Tidligere fredet med beplantningsforbud.

lb. nr. 19.
Tidligere fredet.
1,47 ha agerjord. Ingen erstatning, da tidligere
beplantningsforbud.
2,29 ha mose og hede a 1.000 kr. pr. ha for pleje

2.290 kr.

0,21 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

3.150kr.

5.500 kr.

lb. nr. 20.
Tidligere fredet.
7,89 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha
5,8 ha eng indenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

118.350 kr.

87.000 kr.

0,62 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

620 kr.

6,42 ha inden for "ekspropriationsområdet"
medjagtforbud a 5.000 kr. pr. ha

32.100 kr.

420 meter sti a 20 kr. pr. meter

8.400 kr.

246.500 kr.

lb. nr. 21.
Tidligere fredet.
Lodsejeren har frafaldet erstatning bortset fra
parcellerne 3 f og 50 gRebild.
0,4 7 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

minimumserstatning

lb. nr. 22.
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2.000 kr.

Tidligere fredet.
Idet beboelsen kan opretholdes og naturtilstanden
tillægges ikke erstatning.

efter den tidligere fredning skal bevares

lb. nr. 23.
Tidligere fredet.
Idet beboelsen kan opretholdes og naturtilstanden efter den tidligere fredning skal bevares,
tillægges ikke erstatning.

lb. nr. 24.
Udgået.

lb. nr. 25.
Tidligere fredet.
Da naturtilstanden efter den tidligere fredning skal bevares,tillægges ikke erstatning.

lb. nr. 26.
Tidligere fredet.
3,32 ha mose og overdrev a 1.000 kr pr. ha for pleje
4,40 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr.

3.320 kr.

66.000 kr.

69.400 kr.

lb. nr. 27.
Tidligere fredet.
1,69 ha ager med tilplantningsforbud
a 1.000 kr. pr. ha
0,19 ha skov

1.690 kr.
Ingen erstatning

0,58 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet" a 15.000 kr. pr. ha

8.700 kr.
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10.600 kr.

lb. nr. 28.
Tidligere fredet.
0,58 ha mose og eng

Minimumserstatning

2.000 kr.

lb.nr. 29.
Tidligere fredet.
Indskrænkning af det
tidligere fredede areal

Ingen erstatning.

lb. nr. 30.
Tidligere fredet.
0,83 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet" a 15.000 kr. pr. ha

12.500 kr.

lb. nr. 31.
Tidligere fredet.
Der tillægges ikke erstatning.

lb.nr. 32.
Tidligere fredet.
2,0 ha mose for pleje 1.000 kr. pr. ha

2.000 kr.

6,61 ha ager for tilplantningsforbud
1.000 kr. pr. ha

6.610 kr.

0,18 ha skov

Ingen erstatning

lb. nr. 33.
Tidligere fredet.
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8.700 kr.

1,74 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

2.000 kr.

lb. nr. 34.
Tidligere fredet.
1,81 ha mose a 1000 kr. pr. ha for pleje

2.000 kr.

lb. nr. 35.
Tidligere fredet.
0,25 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

250 kr.

2,83 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet
a 15.000 kr. pr. ha

42.450 kr.

4,2 ha ager med tilplantningsforbud
a 1.000 kr. pr ha

4.200 kr.

46.900 kr.

lb. nr. 36.
Delvist tidligere fredet.
Nyfredede arealer omfatter i det væsentlige
bygningsparcel.

Ingen erstatning

0,17 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

170 kr.

1,31 ha eng undenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha
Ca. 7 ha ager med tilplantningsforbud
a 1.000 kr. pr. ha

19.650 kr.

7.000 kr.

lb. nr. 37.
Ikke tidligere fredet.
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26.900 kr.

2,16 ha skov med driftsbegrænsninger
a 5.000 kr. pr. ha

10.800 kr.

afrundet til

11.000 kr.

lb. nr. 37A
Tidligere fredet.
O,II ha mose a 1000 kr. pr. ha for pleje

110 kr.

1,02 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

15.300 kr.

15.500 kr.

lb. nr. 38.
Delvist tidligere fredet.
2,46 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

36.900 kr.

lb.nr. 39.
Delvist tidligere fredet.
3,89 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

58.400 kr.

lb.nr. 40.
Delvist tidligere fredet.
4.250 kr.

0,85 ha skov nyfredet a 5.000 kr. pr. ha
15,62 ha tidligere fredet skov.

Ingen erstatning

2 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

30.000 kr.

1,43 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

1.430 kr.

Restarealet anses at udgøre bygningsparcel.

Ingen erstatning
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35.700 kr.

lb. nr. 41.
Tidligere fredet.
0,31 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

310 kr.

0,72 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

10.800 kr.

11.200 kr.

lb. nr. 42.
Tidligere fredet.
0,39 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

390 kr.

0,67 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

10.050 kr.

10.500 kr.

lb. nr. 43.
Tidligere fredet.
1,35 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje.

Minimumserstatning

2.000 kr.

lb. nr. 44.
Tidligere fredet.
1,41 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

21.200 kr.

lb. nr. 45.
Tidligere fredet.
1,49 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

Minimumserstatning

lb. nr. 46.
Tidligere fredet.

Side 26

2.000 kr.

2,28 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

2.300 kr.

lb. nr. 47.
Tidligere fredet.
0,32 ha mose og overdrev a 1.000 kr. pr. ha
for pleje

320 kr.

3,34 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

50.100 kr.

50.500 kr.

lb. nr. 48.
Tidligere fredet.
Det er oplyst, at der ved landvæsenskommissionskendelse
af 1. december 1976 er meddelt
tilladelse til ved pumpe og dræn at afvande ca. 8,25 ha af (nu) matr. nr. 7 a til Lindenborg å.
Det er endvidere oplyst, at pumpen er placeret i "ekspropriationsområdet"

og stadig er i drift.

Lodsejeren har oplyst, at 12,87 ha som følge af afvandingen har karakter af ager.
Nordjyllands amt har i skrivelse af 10. januar 2002 i det væsentlige bekræftet lodsejerens
oplysninger om anvendelsen af arealerne og har foretaget følgende beregning af de arealer af
matr. nr. 7 a, der i kortet til :fredningsforslaget har signatur for eng og mose:
landbrugsareal indenfor "ekspropriationsornrådet"

10,79 ha

landbrugsareal udenfor "ekspropriationsområdet"

1,95 ha

kultureng udenfor "ekspropriationsområde"

4,32 ha

mose og natureng udenfor "ekspropriationsområde"

1,59 ha

mose i "ekspropriationsområde"

0,09 ha

Der tillægges følgende erstatninger:
Ad matr. nr. 7 a:
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For arealer indenfor "ekspropriationsområdet" der hidtil
i kraft af dræning og pumpning har kunnet dyrkes som
ager men hvor landbrugsdrift må ophøre
10,79 ha a 45.000 kr. pr. ha
For arealer udenfor "ekspropriationsområdet", der som følge
af dræningen har kunnet dyrkes som ager, som skal overgå til
eng uden gødskning
1,95 ha a 30.000 kr. pr. ha
For engareal er udenfor "ekspropriationsområdet"
gødskningsforbud
ca. 5,5 ha a 15.000 kr. pr. ha

485.550 kr.

58.500 kr.

med
82.500 kr.

Det er ikke sandsynliggjort, at disse nordligt beliggende enge, der ligger udenfor området omfattet
af landvæsenskommissionskendelsen, vil blive forringede som følge af ophøret af den tilladte
dræning.
Idet investeringerne i 1976 - 1979 i dræn og pumpe har været en forudsætning for, at arealerstatningerne er beregnet for agerjord, tillægges der ikke særskilt erstatning for afskrivning af disse
anlægsudgifter.
For jagtforbud tillægges for 10,8 ha indenfor
"ekspropriationsområdet" a 5.000 kr. pr. ha

54.000 kr.

Der udlægge s ikke stier over ejendommen.
Lodsejeren har ikke påstået erstatning for ejendommens øvrige arealer.
Erstatning i alt

680.600 kr.

lb. nr. 49.
Tidligere fredet.
Have- og gårdspladsparcel.

Ingen erstatning

lb. nr. 50.
Tidligere fredet.
Bygnings- og haveparcel.

Ingen erstatning

lb. nr. 51.
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Tidligere fredet.
2,12 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet" a 15.000 kr. pr. ha

31.800 kr.

lb. nr. 52.
Tidligere fredet.
3,33 ha hede, mose, overdrev a 1.000 kr. pr.
ha for pleje
0,36 ha skov med restriktioner i tidligere
fredning.

3.330 kr.

Ingen erstatning

4,11 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet" a 15.000 kr. pr. ha

61.650 kr.

0,71 ha indenfor "ekspropriationsområdet"
medjagtforbud 5.000 kr. pr. ha

3.550 kr.

14,60 ha ager med plantningsforbud
1.000 kr. pr. ha

14.600 kr.

83.200 kr.

Idet det er oplyst, at den samlede ejendomsareal andrager ca. 70 ha, finder nævnet ikke anledning
til at tillægge erstatning for ejendomsforringelse. I forbindelse med nævnets møde den 21.
September 2000 er sikret, at dræn, der hidtil har afvandet til Gravlev bæk, fortsat kan afvande de
højereliggende arealer.

lb. nr. 53.
Delvist tidligere fredet.
1,69 ha ager nyfredes. Grundtakst
1.500 kr. pr. ha

2.535 kr.

Tilplantningsforbud

1.690 kr.

1.000 kr. pr. ha

3,45 ha overdrev a 1.000 kr. pr. ha
for pleje
0,23 ha skov. Restriktioner i tidligere fredmng.

3.450 kr.

Ingen erstatning

14,54 ha tidligere fredet ager med tilSide 29

plantningsforbud a 1.000 kr. pr. ha

14.540 kr.

22.300 kr.

lb. nr. 54.

Fælles lergrav.

Ingen erstatning

lb. nr. 55.
Delvist tidligere fredet.
1,1 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

16.500 kr.

0,34 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

340 kr.

3,46 ha eng indenfor "ekspropriationsområet"
a 15.000 kr. pr. ha

51.900 kr.

10,49 ha sø, mose og eng indenfor "ekspropriationsområdet" a 5.000 kr. pr.
ha for jagtforbud

52.450 kr.

121.200 kr.

lb. nr. 56.
Tidligere fredet.
0,36 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

360 kr.

1,06 ha eng indenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha.

15.900 kr.

1,42 ha eng og mose indenfor "ekspropriationsområdet" a 5.000 kr. pr. ha for jagtforbud

7.100 kr.

23.400 kr.

Minimumserstatning

2.000 kr.

lb. nr. 57.
Tidligere fredet.
0,05 ha
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lb. nr. 58.
Tidligere fredet.
2,08 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

2.080 kr.

0,96 ha mose i "ekspropriatinsområdet"
a 5.000 kr. pr. ha for jagtforbud

4.800 kr.

6.900 kr.

lb. nr. 59.
3,09 ha ager og skov med tidligere tilplantningsforbud og restriktioner på
skovdrift

Ingen erstatning

1,27 ha mose m.v. a 1.000 kr. pr. ha
for pleje

1.270 kr.

1,27 ha indenfor "ekspropriatinsområdet"
a 5.000 kr. pr. ha for jagtforbud

6.350 kr.

7.700 kr.

lb. nr. 60.
Tidligere fredet.
18,63 ha skov og ager med tidligere tilplantningsforbud og restriktioner på skovdrift.

Ingen erstatning

0,56 ha mose indenfor "ekspropriationsområdet"
a 6.000 kr. pr. ha for pleje ogjagtforbud

3.400 kr.

3.400 kr.

lb. nr. 61.
For en del af overdrevsarealeme er ved tidligere
fredning tillagt plejeadgang. For pleje af yderligere
arealer tillægges skønsmæssigt

5.000 kr.

0,12 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

1.800 kr.

Da tidligere fredninger indeholder forbud mod tilplantning af ager og restriktioner for skovdrift
tillægges herfor
Ingen erstatning
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6.800 kr.

Det er oplyst, at en af Støvring kommune i 1993 meddelt zonetilladelse til udstykning af en
byggegrund efter en naboklage blev frafaldet aflodsejeren ved skrivelse af3. december 1993 fra
landinspektør Bøgeholt -Laurs en og arealet anmodet inddraget i den kommunale planlægning for
Gravlev by.
Da lodsej eren således har givet afkald på zonetilladelse finder fredningsnævnet ikke, at der på den
oprindelige tilladelse kan støttes erstatningskrav under fredningssagen.

lb. nr. 62.
Ikke tidligere fredet.
0,11 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

110 kr.

1,30 ha eng udenfor "ekspropriationsområdet"
a 15.000 kr. pr. ha

19.500 kr.

19.700 kr.

lb. nr. 63.
Udgået.

lb. nr. 64.
Tidligere fredet.
Ejendommen er registreret som have- og
gårdspladsareal.

Ingen erstatning

lb. nr. 64A.
Ikke tidligere fredet.
Bygningsparcel

Ingen erstatning

lb. nr. 65.
Tidligere fredet.
0,87 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

Minimumserstatning

lb. nr. 66.
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2.000 kr.

Udgået.

lb.nr. 67.
Tidligere fredet.
1,27 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

lb.

Minimumserstatning

2.000 kr.

Minimumserstatning

2.000 kr.

Minimumserstatning

2.000 kr.

nr. 68.

Tidligere fredet.
0,54 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

lb.

nr. 69.

Tidligere fredet.
0,10 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

lb.

nr. 70.

Tidligere fredet.
Minimumserstatning

0,39 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

lb.

2.000 kr.

nr. 71.

Tidligere fredet.
3,14 ha mose og overdrev a 1.000 kr. pr. ha
for pleje

lb.

3.200 kr.

nr. 72.

Erstatning frafaldet.

lb.

nr. 73.
Ingen erstatning

Gravlev kirke.
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lb. nr. 74.
Udgået.

lb. nr. 75.
Udgået.

lb. nr. 76.
Tidligere fredet.
Under hensyn til tidligere indskrænkninger i
skovdriften, tilplantningsforbud og plejeadgang

Ingen erstatning

lb. nr. 77.
Tidligere fredet.
1,84 ha skov. Restriktioner pålagt ved tidligere fredning.

Ingen erstatning

lb. nr. 78.
Tidligere fredet.
For plejeadgang og restriktioner på skovdrift
skønsmæssigt

2.000 kr.

lb. nr. 79.
Tidligere fredet.
For plejeadgang og restriktioner på skovdrift
skønsmæssigt

2.000 kr.

lb. nr. 80.
Fælles sandgrav.

Ingen erstatning
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lb.

nr. 81.

Tidligere fredet.
1,05 ha hede a 1.000 kr. pr. ha for pleje. I øvrigt
bygningsparcel.
Minimumserstatning

lb.

2.000 kr.

nr. 82.

Tidligere fredet.
0,45 ha hede a 1.00 kr. pr. ha for pleje.

lb.

Minimumserstatning

2.000 kr.

nr. 83.

Tidligere fredet.
Der tillægges for plejeadgang til 0,54 ha hede Minimumserstatning

2.000 kr.

I øvrigt tillægges ikke erstatning under henvisning til tidligere kendeIses forbud mod træplantning
og haveanlæg.

lb.

nr. 84.

Tidligere fredet.
Bygningsparcel.

lb.

Ingen erstatning

nr. 85.

Tidligere fredet.
1,92 ha hede og overdrev a 1.000 kr. pr ha for pleje

lb.

nr. 86.

Udgået.

lb.

nr. 87.

Tidligere fredet.
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2.000 kr.

1,66 ha skov. Idet restriktioner er pålagt ved
tidligere fredning tillægges

Ingen erstatning

lb. nr. 88.

Tidligere fredet.
Idet der ved tidligere fredning er pålagt skoven
på matr. nr. 1 c og 19 p løvbinding, tillægges
disse parceller
Ingen erstatning
For skov på matr. nr. 19 i og 19 b2,90 ha - tillægges for restriktioner 5.000
kr. pr. ha eller

14.500 kr.

For 1,19 ha eng a 15.000 kr. pr. ha

17.850 kr.

For 2,89 ha overdrev a 1.000 kr. pr. ha
for pleje

Restarealeme er anført som bygningsgårdsplads- og havearealer.

2.890 kr.

Ingen erstatning

lb. nr. 89.

Tidligere fredet.
Da tidligere pålagt tilplantningsforbud

Ingen erstatning

lb. nr. 90.

Tidligere fredet.
Da tidligere pålagt tilplantningsforbud

Ingen erstatning

lb. nr. 91.

Tidligere fredet.
0,67 ha overdrev a 1.000 kr. pr. ha for
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35.300 kr.

pleje

Minimumserstatning

Da tidligere pålagt tilplantningsforbud
i øvrigt

2.000 kr.

Ingen erstatning

lb. nr. 92.
0,70 ha overdrev a 1.000 kr. pr. ha for pleje

700 kr.

1,24 ha skov med løvbinding a 5000 kr. pr. ha

6.200 kr.

6.900 kr.

Øvrige arealer er begyggelses- have- og gårdspladsarealer.
Ingen erstatning

lb. nr. 93.
Tidligere fredet.
0,53 ha overdrev a 1.000 kr. pr. ha for pleje

530 kr.
12.050 kr.

2,41 ha skov med løvbinding a 5.000 kr. pr. ha

12.600 kr.

lb. nr. 94.
Tidligere fredet.
Arealerne for de i forliget om den fremtidige drift nævnte delområder er opmålt til:
nr. 1: 2,42
nr. 3: 0,07
nr. 5: 1,00
nr. 7: 0,41
nr. 8: 1,89
nr. 9: 1,94
nr. 11:0,46

ha,
ha,
ha,
ha,
ha,
ha,
ha, og

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr:
nr.

2: 1,30 ha,
4: 1,30 ha,
6: 1,95 ha,
7a: 1,33 ha,
8a: 1,26 ha,
lO: 1,25 ha,
12: 1,48 ha.

Ved fredningskendelse af 4. marts 1971 (F13) er generelt tilladt landbrugsdrift men forbud mod
tilplantning.
Afkendelsens specielle bestemmelser fremgår, at der på opr. matr. nr. 20 a tillades juletræskulturer på områder svarende til forligets delområder 6 - 7 - 7 a, medens delområde 8 a skal være
eng og mark. Egentlig tilplantning af opr. matr. nr. 8 l (del af område 4) må ikke finde sted.
Vedrørende apr. matr. nr. 19 a og 8 g til dels svarende til område 1 - 5 - 8 er fastsat højdebegrænsning af beplantningen nærmere med 15 meter fra vestskel (del af område 5).
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Ved nævnets dispensation af 19. april 1982 tillodes drift af planteskole med læhegn samt
juletræer og pyntegrøntskulturer på 50 meter af opr. matr. nr. 19 a øst for vejen (del af område
2) samt på del afopr. matr. nr. 8 c (område 11 og 12). På resten afopr. matr. nr. 19 a (område 8)
skulle juletræer fjernes uden nytilplantning.
Ved nævnets dispensation af 22. november 1989 tillodes udvidelse af planteskolearealet mod
afdrivning af bevoksning på areal svarende til delområde 5.
Ved fortolkning affredningskendelsen af 1971 må nævnet lægge til grund, at tilplantning med
juletræskulturer alene kan finde sted, hvor det særligt i kendelsen er tilladt.

Vedrørende lodsejerens erstatningskrav bemærkes for de enkelte delområder i forliget:
Ad område 4:
Tilplantningsforbud for den væsentligste del af arealet indeholdt i tidligere kendelse.

Ad område 5:
Afdrift og tilplantningsforbud vilkår for dispensation af22. november 1989.
Ad område 8a:
Skal efter kendelsen opretholdes som eng og mark.

Ad område 8:
Afdrift uden nytilplantning som vilkår i dispensation af 19. april 1982.

For disse delområder tillægges ikke erstatning for tilplantningsforbud,
men der tillægges for delområde 8 a for overgang til overdrev
uden gødskning og med plejeadgang 10.000 kr. pr. ha eller

12.600 kr.

Det bemærkes, at delområde 8 a hidtil i strid med kendelsen har
været delvist tilplantet.
For genplantningsforbud med overgang til mark efter afdrift
af juletræskulturer på områderne 1, 6 og 7, i alt 4,78 ha tillægges
6.000 kr. pr. ha eller

28.680 kr.

For genplantningsforbud og overgang til overdrev efter afdrift
afjuletræskulturer på område 7 a tillægges 20.000 kr. pr. ha
eller

26.600 kr.

Det bemærkes, at det ikke ved driftsforliget er pålagt lodsejeren at
fjerne stød efter afdrivning.
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Under hensyn til, at juletræsproduktionen på ejendommen
efter afdrift i det væsentlige skal ophøre, tillægges for tab i
udnyttelsen af maskinpark og driftsbygninger skønsmæsigt

50.000 kr.

Ialt

117.900 kr.

lb. nr. 95.

Tidligere fredet.
Bebyggelsesparcel.

Ingen erstatning

lb. nr. 96.

Erstatning frafaldet

lb. nr. 97.

Delvist tidligere fredet.
Ad matr. nr. 8a: 0,22 ha overdrev a 1.000 kr.
pr. ha for pleje

220 kr.

Ad matr. nr. 8 h og 15 e: 1,10 ha mose a 1.000
kr. pr. ha for pleje

1.100 kr.

15.000 kr.

Ca. 1 ha eng
Ad 1 b og 1 h: beplantningsforbud
adgang m.v. i tidligere fredning

og plejeIngen erstatning

lb. nr. 98.

Tidligere fredet.

130 kr.

0,13 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje
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16.400 kr.

3,68 ha eng a 15.000 kr.

55.200 kr.

55.400 kr.

På restarealet tilplantningsforbud ved tidligere
fredning.
Ingen erstatning

lb. nr. 99.
Delvist tidligere fredet.
0,65 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

650 kr.

0,42 ha eng a 15.000 kr.

6.300 kr.

0,36 ha ikke tidligere fredet ager med tilplantningsforbud

900 kr.

7.900 kr.

lb. nr. 100.
Delvist tidligere fredet.
0,77 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje

770 kr.

2,79 ha eng a 15.000 kr.

41.850 kr.

0,93 ha ager - ikke tidligere fredet - med
tilplantningsforbud

2.325 kr.

45.000 kr.

lb. nr. 101.
Delvist tidligere fredet.
3,62 ha mose og overdrev a 1.000 kr. pr. ha for pleje
7,48 ha eng a 15.000 kr.

3.620 kr.
112.200 kr.

1,15 ha skov med løvbinding a 5.000 kr. pr. ha

5.750 kr.

4,46 ha ikke tidligere fredet ager med plantningsforbud med fradrag af bygnings- og gårdspladsareal

10.000 kr.

131.600 kr.

Under henvisning til det i fredningsafgørelsen anførte tillægges der ikke denne lodsejer erstatning
Side 40

for tab af herlighedsværdi er ved omlægning afLindenborg å udenom Møllesøen og ej heller for
gener, idet omlægningen sker på anden ejers ejendom.

lb.nr. 102.
Erstatning frafaldet under fredningssagen.

lb. nr. 103.

Tidligere fredet.
3,0 ha mose a 1.000 kr. pr. ha for pleje
0,25 ha skov tidligere fredet.

3.000 kr.
Ingen erstatning.

3,41 ha skov, ikke tidligere fredet a
5.000 kr. pr. ha for løvbinding

17.050 kr.

20.100 kr.

lb. nr. 104.

Erstatning frafaldet under fredningssagen.

lb. nr. 105.

Delvist tidligere fredet.
7,97 ha mose og overdrev a 1.000 kr. pr. ha for pleje

8.000 kr.

lb. nr. 106.

0,01 ha tidligere fredet.

Ingen erstatning.

Side 41

Vedrørende sagkyndig bistand til opgørelse af erstatningskravene bemærkes:
1. Nordjysk Udvalg for Landboret, Flauenskjold har udarbejdet erstatningsopgørelse
for 15 lodsejere og har fremsendt specificeret opgørelse over tidsforbruget.
Der tillagdes Nordjysk Udvalg for Landboret 36.750 kr. inel. moms.
2. Advokat Mogens Olesen har for lodsejer nr. 15 og nr. 59 fremsat krav om honorering
svarende til 1/3 af sædvanligt proceduresalær i forhold til de rejste krav.
Der tillagdes for skønsmæssigt tidsforbrug ved opgørelsen afkravene 6.000 kr.
inel. moms.
3. Lodsejer nr. 48 tillagdes til sagkyndig bistand skønsmæssigt 8.000 kr.

Erstatningsbeløbene, men ikke godtgørelsen for konsulentbistand, forrentes j fr. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3 fra afgøreisens dato med en rente svarende til Nationalbankens diskonto.
Erstatnings- og godtgørelsesbeløbene udredes af statskassen med tre fjerdedele og af Nordjyllands
Amtskommune med en fjerdedel, jfr. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.
Sagen forelægges for Naturklagenævnet
erstatningsbeløbenes størrelse.

i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 42 som følge af

Erstatningsafgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København
K af den, der anser sig berettiget til en større erstatning eller af den myndighed, der skal udrede
erstatning. Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt meddelelse om afgørelse er modtaget.

Egon Skjørbæk

Niels Giversen

Medzait Ljatifi

Peter Pedersen

Henrik Christensen

Sortsøe Jensen

Side 42

Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker
og opstrøms dele af Lindenborg Å
FS 46/1996
Bilag:
Ejendomsfortegnelse
Driftsplan for matr. nr. 8 c Oplev by, Gravlev
Oversigtskort over Røde Mølle
Oversigtskort over Gravlev Sø genopretningprojekt
Oversigt over "interesseområde" , "ekspropiationsområde"

og stiforløb

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

l

Anders Rye-Andersen
Hobrovej 160
9530 Støvring

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Buderupholm
Hgd.Buderup
del af l!!

3,98

l

3,98

0,07

0,69

Skørping By,
Skørping
1~

0,07

1

0,07

0,07

0,07

2

Miriam Vangstrup
GI. Skørpingvej 106
9520 Skørping

ly

0,88

1

0,88

0,88

0,71

3

Hans Dam
GI. Skørpingvej 83
9520 Skørping

1~

2,64

l

2,64

2,64

0,91

4

Lene østergaard
Andersen
Bækkedalsvej 13
GI. Skørping
952 Skørping

Teglgård,
Skørping
del af l!!

2
l

0,24

1

9,11
0,04
3,86

6,13

l rh

9,11
0,04
3,86

2,19

0,06

5

Brian Hauch Fenger
Silkeborg Plads 6, 4.tv.
2100 København ø

1 hb

0,22

I

0,22

0,22

6

Skov- og Naturstyrelsen
Buderupholm
Statsskovdistrikt
Møldrupvej 26
9520 Skørping

del afl!!
1~
2~
2I

40,39
0,84
0,46
0,82

1
1

40,39
0,84
0,46
0,82

23,69
0,84
0,16

II!

l
l

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

0,27

Bemærkninger

F9

F9

0,17

F9

1,73

0,09

F9

3,87

5,00
0,04
3,80

F9
F9
F9

0,83
0,84
0,46
0,61

6,51

27,66

0,21

F9
F9
F9
F9

l

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Antal
lodder

2,06
9,50
78,06
87,46
0,55

1
1
1
1
1

2,06
9,50
78,06
87,40
0,55

2,00
6,40
7,78
0,05
0,55

1
l
l
1
1
l
l
l
l

2,26
3,09
2,71
2,80
1,01
17,02
0,36

1,09
0,49

29 !l
9!!!
29 l;

2,26
3,09
2,71
2,80
1,01
20,41
0,36
3,21
0,73

16,37
0,25

0,73

0,66

62

0,62

l

20J!

0,56

l

0,56

0,44

0,56

1,27
0,28

1

1,27
0,28

1,27

l

1,27
0,28

3,45

l

3,45

2,87

0,90

5!

7

Leif Madsen
Vælderskoven 10
9520 Skørping

Rebild By,
Skørping
8~
9~
Oplev By,
Gravlev
2&

Vandløb

Beskyttede naturtyper §3

Ca. ha

Rebild By,
Skørping
2f
del af3!!
3&
28
del af 44 ~
Gravlev By,
Gravlev
27 !!.I!
27 !!!
27 !
27 &
41

6

Ca. ha

omkring:

Fortidsminder

Kirker

Hede

2,90
24,19
75,43

0,70
1,00

Mose

1,00
1,08
2,26
2,99

Overdrev

Eng

Nåle- og løvskov

1,06
1,41
3,51

0,19
0,14
2,80

0,03

0,40
2,15

1,01
13,91
0,36
0,38
0,73

Sø

1,16

0,62

1,72
0,04

2,26
2,50
0,42
1,01
5,34

F9
F9
F9
F1,F4,F5,F9
F5

F9
F9
F9
F9

2,83

F9
F9

0,62

F9
F9

0,28

0,26

7,01
40,04
21,83
0,49

Bemærkninger

0,53

F9
F7

F7

2

Navn og adresse

Lb.
nr.

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

Kirker

Beskyttede naturtyper § 3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

F7
F7
F7, delvis F13
F7

0,45
1,52
2,99
1,21

l
l
l
1

0,45
1,52
2,99
1,21

0,45
1,52
2,48
1,21

0,11

1

0,11

0,11

Oplev By,
Gravlev
lOg

0,70

l

0,70

0,09

0,70

F9

Kjeld Krogh Jensen
Rebild Skovhusevej 4
9520 Skørping

Rebild By,
Skørping
51!

1,02

l

1,02

1,02

1,02

F9

Per Krogh
Lundehusvej 5
9530 Støvring

4r

1,10

l

1,10

1,10

1,10

Buderupholm
hgd.
Buderup
ldm

F9

1,51

l

1,51

1,21

1,51

F9

l

1,58
2,11
2,38
2,09
1,95
10,14

2,11
2,38
1,75
1,95

21
72
19 !
21 !
Oplev Tved
Gravlev
del af6!
8

Antal
lodder

omkring:

Erik Larsen
Johan Skjoldborgs Vej
12

0,13

0,32
1,52
1,16
0,99

0,53
0,22

0,11

F7

9200 Aalborg SV
9

10

11

Bernt Mouritzen Bundgård
Ørnebjergvej 10
9520 Skørping

Rebild By,
Skørping
Del af3!
2~
2g
2~
22
Del af4!!!

1,58
2,11
2,38
2,09
1,95
10,14

l
l

l
l
l

0,03
0,07

0,07
0,11
1,78
2,09
1,95

0,67

2,00
0,60

0,58

0,06

F5
F9
F9
F9
F5

3

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet

Beskyttelseslinier omkring:
Ca. ha

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

12

Erik Mouritzen
Bundgård
Ørnebjergvej 14
9520 Skørping

2!
3~

38,92
2,48

l
l

38,92
2,48

17,60
2,46

2,68

2,89

16,88
2,34

F9
F5,F9

13

Konrad Jensen A/S
Ørnebjergvej 2

del ar8!
5~
42 !!
42!

10,39
0,93
0,05
0,02

3
l
l
l

10,39
0,93
0,05
0,02

1,45
0,50

0,15

2,76

1,90
0,93
0,05
0,02

F9
F9
F9
F9

0,44
0,86
1,10

l
l

l

0,44
0,86
1,10

0,44
0,86
1,10

0,44
0,86
1,10

0,68

l

0,68

0,68

0,68

9,86
0,60
0,02
1,22
1,09
1,09
0,56
0,42
0,47

5

6,12

Rebild
9520 Skørping
14

15

Niels Dreimann Hyldgaard og
Jens Gudum Hyldgaard
Brodsøvej 11
9520 Skørping
Søren Pinstrup
Gravlevvej 10
9520 Skørping

'9i
50 !!
50r

SOk
Gravlev By,
Gravlev
del aflS!
8f
IS r
27g
27 ~
27 f
27k
29 !!
29g

l
l
l
l
l

l

4,49
0,02
1,22
1,09
1,09
0,56
0,42
0,47

F9
2,71

l
l

F9
F9
F9

2,50
0,53

0,07

1,40

Flt,FI2
F12

0,03
0,10
0,56
0,12
0,24

4,22

0,47
0,42
0,82
0,50
0,42
0,47

0,75
0,67
0,27
0,06

F9

F9
F9
F9

4

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ba

Antal
lodder

Ca.ba

Vandløb

Jens Jørn Kjølby Hansen
og Ellen Drejer Hansen
Rebildvej 48
9520 Skørping

Rebild by,
Skørping
42 !

1,05

1

1,05

Niels Amstrup Rask
Rebild Skovhusevej 26
9520 Skørping

3A!
9J!
50 !

0,10
0,06
0,47

1

l
l

0,10
0,06
0,47

18

Ejendomsselskabet
Rebild Bakker AIS
Tværvej 6
8570 Tustrup

del af 4!!

0,41

l

0,41

19

Claus Bundgaard
Christensen
Rebildvej 30, Rebild
9520 Skørping

5!!
42~

2,13
1,84

1
l

2,13
1,84

2,13
1,84

Knud Christensen
Stendalsvej 1
9520 Skørping

10 !!
Gravlev By,
Gravlev
3~
10 !

7,89

1

7,89

4,81

3,10
3,32

l

3,10
3,32

3,10
3,32

16

17

20

l

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

0,02

0,10
0,06
0,47

Nåle- og løvskov

0,37

0,10
0,06
0,47

Bemærkninger

F5,F9

F5,F9
F5,F9
FS,F9

F5

2,13
0,16

0,62

0,21

F9
F5,F9

7,89

F9,delvis F5

3,10
2,70

F9
F9

s

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

21

Rebild National Park
Society
Rebildvej 29
9520 Skørping

Rebild By,
Skørping
del af3!!

3f
42~
50&
4~

4!!
4!;
42~
42g
42 !!!
42 ab
42 ai
42 !lli
42mn
42!!!
42 !!,Q
43 !!
43~
46 !!
46~
48~
48 !!
51 !
51 !!
56a
56 b

1,72
0,28
2,84
0,19
1,50
0,01
0,48
1,15
0,96
0,10
0,03
1,26
0,04
0,41
0,03
0,10
0,22
0,76
0,36
0,11
2,22
0,02
0,08
0,23
1,19
0,16

Antal
lodder

1
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

1
l

1
l

1
l

Ca. ha

1,72
0,28
2,84
0,19
1,50
0,01
0,48
1,15
0,96
0,10
0,03
1,26
0,04
0,41
0,03
0,10
0,22
0,76
0,36
0,11
2,22
0,02
0,08
0,23
1,19
0,16

Vandløb

omkring:

Fortidsminder

Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

0,29
0,27

0,28
0,17

1,27

0,19

0,19

0,25
0,82

0,01
0,20
0,33
0,05
0,03

0,77

0,01
0,06
0,40

1,16

0,27

0,49
0,04
0,08
0,03
0,09
0,16
0,36
0,36
0,11
1,06
0,02
0,03
0,82
0,16

Bemærkninger

F5
F5,F9
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5

6

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ha

22

23

Antal
lodder

Ca. ha

Edith Eriksen
Rebildvej 42
9520 Skørping

4g
46 !!
48~

0,04
0,16
0,38

1
l

0,04
0,16
0,38

Helle Søborg Pedersen
Rebildvej 40, Rebild
9520 Skørping

4h
48[

0,16
0,18

1
1

0,16
0,18

l

Vandløb

Udgået

25

Yrsa Inger Kjærsgaard
Cimbrervej 8
9520 Skørping

del af4!!
del af4 ad

0,07
0,33

1
1

0,07
0,33

26

Jørgen Pedersen
Vælder Skoven ll,
Gravlev
9520 Skørping
og
Vagn Henning Callisen
Skovbrynet 3
8900 Randers

9I
4!9,
6ah
42!
42!!
Oplev By,
Gravlev
21 h
19 !!
21.t

t,89
1,81
0,41
1,64
0,03

1

1,89
t,8t
0,41
1,64
0,03

0,42
0,74
0,17

0,83
0,58
0,53

0,83
0,58
0,53

0,83
0,58
0,53

t
1

1
1
l

Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

0,03

24

l
l

Fortidsminder

omkring:

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

0,04
0,16
0,38

F5
F5
F5

0,16
0,15

F5
F5

F5
F5

0,70
0,68
0,30
0,74

1,19
1,13
0,11
0,90
0,03

0,83
0,58
0,53

F5,F9
F9
F9

F5,F9
F9
F9
F9
F9

7

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

TidI.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

27

Jens Erik Nielsen
Hobrovej 239
9510 Arden

Antal
lodder

Ca. ha

Rebild By,
Skørping
del af 42 h
del af3!!!
del af 42!!
421
del af 42 ah

0,68
0,03
0,67
0,58
0,31

1
1
1
1
1

0,68
0,03
0,67
0,58
0,31

28

Krista Antonia Kjær
Nordre Skovvej 3
9520 Skørping

42r

0,58

1

0,58

29

Niels Preben K6nig
Bøjstrupvej 48, Bøjstrup
8550 Ryomgård
og
Uffe K6nig
Bøjstrupvej 48, Bøjstrup
8550 Ryomgård

del af 42 ID!
42 ad

0,76
4,22

1
1

4,25
4,22

30

Niels Henrik B. Nielsen
Stendalsvej 25
9520 Skørping

9!;
44~

0,65
0,18

1
1

0,65
0,18

31

Skipper Clements Trop
v/Jeppe Pryds Hansen
Mølle Parkvej 43
9000 Aalborg

42 at

0,06

l

0,06

Vandløb

omkring:

Fortidsminder

Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

0,07
0,01
0,19
0,58
0,31
0,42

0,59
1,47

0,65
0,18

F5
F5
F5
F5,F9
F5
F5,F9

0,76
3,71

0,51

0,65
0,18
0,06

Bemærkninger

FIO
FIO

F7
F5
0,06

FIO

8

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ha

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Gerda Marie Heltborg
Nielsen
Buderupholmvej 37
9530 Støvring

Buderupholm
Hgd.,Buderup
Del af lID:

8,79

1

8,79

2,33

33

Bent Agersø + 1 ejer
Buderupholmvej 33
9530 Støvring

l dx

1,74

1

1,74

1,74

34

Søren Kristian
Jørgensen
Buderupholmvej 29
9530 Støvring

l dv

1,Sl

l

1,81

1,Sl

35

Ulrik Husum Larsen
Buderupholmvej 41
9530 Støvring

Del af l di

7,28

1

7,28

3,50

36

Kirsten Elisabeth Christensen
Buderupholmvej 8
9530 Støvring

1!,2
l hu
del af l dh

1,93
2,Sl
4,36

1
l
l

1,93
2,74
4,40

1,54
2,SI
0,78

32

omkring:

Fortidsminder

0,08

Kirker

3,54

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

2,00

0,18

F9

F9

0,46

1,81

5,36

0,25

2,83

0,17

1,24
0,07

1,9S

Bemærkninger

F9

1,74

0,89

Nåle- og løvskov

F9

F9
F9

9

Lb.
nr.

N avn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Tidl.

Ønskes
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ha

37

37A

Lars Høyer Holmberg
Buderupholmvej 48
9530 Støvring
Susanne Høyer
Holmberg og

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

l dt

3,00

l

l dk

1,13

l

1,13

1,13

0,11

1,02

0,07

2,46

0,47

0,06

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

2,16

F9

Torben Højer Holmberg
Ved Søerne 24
9530 Støvring
38

Arne Børge Olesen
Buderupholmvej 28
9530 Støvring

1~

2,57

1

2,57

1,69

39

Bent Christensen
Porthusvej 16
9530 Støvring

del af1g
li!

2,69
1,20

1
1

1,20

1,20

Hans Erik Dall
Buderupholmvej
9530 Støvring

1~
l du
del af 1 ds
l!

13,09
0,08
0,85
9,31

l
1
l
l

13,09
0,08

2,23

9,27

6,78

1,43

2,00

1,03

l

1,03

0,42

0,31

0,72

40

41

Danny Dalsgaard
Sørensen
Posthusevej 5
9530 Støvring

44

l de

F9

2,69
1,20

1,20

F9

11,89
0,08
0,85
3,65

F9
F9
F9
F9

10

Lb.
nr.

Matr.nr.
og
ejerlav

Navn og adresse

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ba

Antal
lodder

Ca. ba

Vandløb

omkring:

Fortidsminder

Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

1,06

1

1,06

1,06

0,39

!!I!

1,35

l

1,35

1,35

1,35

Preben Frederik
Pedersen
Lundehusvej 10
9530 Støvring

1 do

1,41

1

1,41

1,41

45

Birte Pedersen + ejer
Lundehusvej 6
9530 Støvring

1 hz

1,49

1

1,49

1,21

1,49

46

Jens Kristian Pedersen
Lundehusvej 14
9530 Støvring

lID!

2,28

l

2,28

1,82

2,28

47

Erik Eriksen Aps
Rebildvej 17, Rebild
9520 Skørping

lQ
Gravlev By,
Gravlev
7.!!

3,45

1

3,45

0,39

l

0,39

0,17
50,25
0,95
0,55

l

0,17
50,25
0,95
0,55

42

Niels Ole Drøner
Porthusvej 6
9530 Støvring

1 dl

43

Frank Nejlund
Lundehusvej 12
9530 Støvring

l

44

48

Hans Peder Pinstrup
Hobrovej 187
9520 Skørping

22f
del af7!
del af5 y
27 !

1
l
l

Eng

Nåle- og løvskov

2,63

Bemærkninger

F9

0,67

F9

F9

F9

F9

0,11

F9

3,34

0,21

F9

1,21

F9
F9
F12
F9

0,11
0,55

Sø

1,41

0,10

15,39

Overdrev

0,55

3,96

6,38

3,11

11

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

49

Jan Christiansen
og
Gifte Jensen
Hobrovej 193, Gravlev
9520 Skørping

20 !

50

Birgitte Fredborg
Svendsen
Stadion Alle 10, !.tv.
9530 Støvring

22

!!

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

1,65

1

1,65

0,02

F9

0,54

1

0,54

0,07

F9

2,12

1

2,12

Kenneth Svendsen
Hobrovej

185, Gravlev

9520 Skørping
51

Sigrid Højgård Poulsen
Gravlevvej 48
9520 Skørping

8!

52

Kristian Poulsen
Gravlevvej 44
9520 Skørping

del af6!
9!
27 "!:.
29 ~

17,82
3,72
0,04
0,82

1
1
1
2

17,82
3,72

H!

19,91

1

18,22

53

Gerda Rytter Foldager
Gravlevvej 28
9520 Skørping

0,82

0,15

F9

2,12

0,61

0,80
1,26

0,41

2,15
1,96

0,27
0,09

0,04
0,82

0,24
3,45

F9
F9
F9

3,45

0,23

F9

12

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ba

Antal
lodder

54

Fælles Lergrav
Ej endomsskattekontoret
Hobrovej 88
9530 Støvring

34

0,51

1

55

Gerda Rytter Foldager
Gravlevvej 28
9520 Skørping

22!
27 ~
27 !!
27 al

0,07
1,03
3,95
0,02
6,44

1
1
1

27 !
27 !!Q
29&
29 !!
29y

0,01
1,06
0,07
0,20
0,08

l
l

56

Niels Kristensen
Gravlevvej 49
9530 Støvring

lI!

l

1

1
2
l

Ca. ba

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper § 3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

F9

0,51

0,07
1,03
1,94

3,95
0,02
6,44

0,02

0,01
1,06
0,07
0,20
0,08

0,01
0,34
0,05
0,16
0,08

0,18

0,02
0,32

1,89

0,07
1,03
2,06

4,72

1,40

F9
F9
F9

0,01

F9
F9
F9
F9

1,06
0,07
0,20
0,08

F9

57

Karen Elisabeth Priess
Gravlevvej 40
9520 Skørping

del af 11 !!!

0,05

1

0,05

58

Jens Vang Kristoffersen
Fløevej 8, Borup
9530 Støvring

17 ~
29r

1,12
0,96

l

1

1,12
0,96

1,12
0,04

1,12
0,96

Jens Evald Blicher
Jensen
Gravlevvej 12
9520 Skørping

18!
27 !
Rebild By,
Skørping
50 !!

3,09
1,20

1
l

3,09
1,20

1,20

1,14

0,07

l

0,07

0,07

0,07

59

F9

F9
F9
1,26
0,06

F12
F9
F9

13

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ha

60

61

Harriet Sindal
Kristensen
Hobrovej 220
9520 Skørping

Hanne Kathrine Hansen
Hobrovej 210
9520 Skørping

Gravlev By,
Gravlev
13.!!.
13!!
13 ~
27 l!
27 !l
29 f
29 !
Oplev By,
Gravlev
1m
Gravlev by,
Gravlev
2.!!.
2aa
15 !!

Antal
lodder

Ca. ha

1l,65
3,38
0,39
0,03
0,02
0,09
0,42

I
2

11,65
3,38
0,39
0,03
0,02
0,09
0,42

3,21

I

3,21

33,39
0,12
0,89

I
I

33,39

l

0,89

I
I
I
I
1

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

0,04
0,13
0,03
0,02
0,04
0,33

Nåle- og løvskov

4,83
1,08

0,03
0,02
0,09
0,42

0,17

Bemærkninger

Fl2
FI2
FI2
F9

F9
F9
F9

7,28
0,12
0,89

3,21

F12

1,66

Fil
F12
Fil

62

Ellen Margrethe Simonsen
Gravlevvej 20
9520 Skørping

63

Udgået

64

Frede Age Laursen
Hobrovej 217
9520 Skørping

delafS .!!.

1,41

I

Oplev by,
Gravlev
Il~
15 !!

0,29
0,82

I
I

0,1l

0,29
0,82

1,30

FI3
FI3

14

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

64A Susanne Laursen og
Andreas Hedegaard
Andersen
Mjølsvej 18
6230 Rødekro

65

66

Dannie Marie M. Druehyld
Haverslevvej 14
9530 Støvring

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

Oplev by,
Gravlev

8n

Gravlev By
Gravlev
del a(24!

0,39

l

0,87

l

0,87

0,87

0,87

F9

Udgået

67

Jenny BUcher
Volbjerg 2
9520 Skørping

29 li
29!
29 f.

0,42
0,35
0,50

l
l
l

0,42
0,35
0,50

0,42
0,35
0,50

0,42
0,35
0,50

68

Kirsten Otte Nielsen
Volbjerg 8
9520 Skørping

29!

0,54

l

0,54

0,54

0,54

69

Søren Lund Nielsen
Kridtbakken 18
9520 Skørping

29,!!

0,10

l

0,10

0,10

0,10

F9
F9
F9
F9

F9

15

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Tidl.

Ønskes
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ba

Antal
lodder

Ca. ba

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

F9

291!

0,39

l

0,39

0,34

0,39

29Q

0,55
0,38
0,74

I

l
l

0,55
0,38
0,74

0,34
0,29
0,54

0,55
0,38
0,70

0,04

F9
F9
F9

19Q

1,47

l

1,47

1.47

1,28

0,19

F9

Jørn Knudsen
Gravlevvej 3
9520 Skørping

Gravlev By,
Gravlev
6~

1,87

4

0,39

73

Gravlev Kirke
Kirkevej 6
9530 Støvring

6m

0,07

I

74

Udgået

75

Udgået

76

Del af2 b
Britta Frandsen
Kristensen
2n
Haverslevvej 19, Gravlev 4p
9530 Støvring

1,06
0,63
1,07

l
l

1,06
0,63
1,07

del af2 ~

1,84

I

1,84

70

Henning Søgaard
+ l ejer
Volbjerg 15
9520 Skørping

71

Bent Møldrup
Kystvej 58
9280 Storvorde

72

77

Bent Richard Andersen
Grandgårdsvej 94
9530 Støvring

29 !
29 !!.!
Oplev By,
Gravlev

l

0,56

1,79

0,07

0,07

FIl

1,06
0,16
1,84

F12

16

Lb.

Navn og adresse

nr.

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ba

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper § 3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

Keld Richard Andersen
Rugmarken 12
9530 Støvring
Henning Richard
Andersen
Hasselvej 9
9530 Støvring
78

Jette Svendsen
Hobrovej 202
9530 Støvring

n!

1,96

1

1,96

79

Susanne Holst Mogensen 9!
Haverslevvej 4, Gravlev
9530 Støvring

0,37

1

0,58

1,43

0,32

0,37

0,31

Fil

0,37

0,26

0,11

FIl

1

0,58

0,57

0,01

Fn

1

1,43

1,05

Michael Amstrup
Haverslevvej 4, Gravlev
9530 Støvring
80

81

35
Fælles Sandgrav
Ejendomsskattekontoret
Hobrovej 88
9530 Støvring
Bodil Tejg Krunderup og 5k
Lars Krunderup
Hobrovej 200, Gravlev
9530 Støvring

Fn

17

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ha

82

83

Erik Danielsen + l ejer
Brombærvej 31
9530 Støvring

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

51
5Q

0,34

l
l

0,34

0,34

O, II

O,ll

O, II

FIl
FIl

5y
Peer Schmelling
Herbsleb
Haverslevvej 10, Gravlev
9530 Støvring

3,22

2

3,22

0,54

FlI

Flt

Meri Schmelling Kure,
Rene Søndergaard Kure
Og Lisbeth Herbsleb
Haverslevvej 10
9530 Støvring
84

Else Jespersen
Haraldsgade 29
9700 Brønderslev

51!

0,24

l

0,24

0,08

85

Flemming Korgaard
Højkolvej 32
8210 Århus V

5!!!
8i

0,57
1,35

l

I

0,57
1,35

0,57
0,23

Oplev By,
Gravlev
lk

1,66

l

1,66

86

Udgået

87

Hans Erik Lyngberg
Kridtbakken lt
9520 Skørping

Flt
Flt

1,12

1,66

FI2

18

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

88

89

Hanne Bach-Nielsen
Røde Møllevej 4
9520 Skørping

Inger Roulund
Søndermarksvej
9500 Hobro

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

1,21

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

19 ~
l!:
19 h
19 !
19 !!
19 I!.

1,47
4,07
0,08
0,39
5,80
4,82

3
l
2
l
l
l

1,47
4,07
0,08
0,39
5,80
4,82

19 ~

0,79

l

0,79

F13

F13

1,19
4,07

2,89

0,20
2,70
4,82

F13
F3
F13
F13
F13
F3

34

90

Gitte Gregersen
Volbjerg l
9520 Skørping

19 !!!

0,19

l

0,19

91

Signe Kristine Larsen
Kridtbakken 22, Oplev
9520 Skørping

del af l ~
8!!!
del af23 ~

1,36
0,40
0,66

l
l
2

1,36
0,40
0,66

0,07

92

Ingrid Hanne TrolleScbUlz
Røde Møllevej 12
9520 Skørping

20 !:

2,51

l

2,51

0,70

1,24

F13

93

Lars Bo Nissen Jøker og
Pia Selander Jøker
Kridtbakken 33
9520 Skørping

20
23

!!
!!

1,44
1,50

1

l

1,44
1,50

0,05
0,48

1,39
1,02

F13
F13

0,60

F13
F13
F13

19

Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

Tidl.
fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ha

Antal
lodder

Ca. ha

20,22

3

18,37

94

Niels Moes
Lundingsgade S, 4.tv ..
2100 København ø

del ar8 f

95

Grethe Andersen
Røde Møllevej 8
9520 Skørping

199

0,07

l

0,07

96

Forsvarets
Bygningstjeneste,
Frederiksholm Kanal 30
Postbox 24
1220 København K

8~

7,98

1

7,98

97

Bjarne Nygaard Nielsen
Kridtbakken 14
9520 Skørping

del ar8!
8h
15~

5,88
1,77
0,35

1
I
l

5,88
0,50
0,35

del af II!

1,08

l

1,08

Ih

0,06

1

0,06

4,46

1

4,46

del af

98

Leif Jensen
Langelinie 4, Gravlev
9530 Støvring
Normann Jensen
Langelinie 4
9530 Støvring

18 !!

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

1,22

Nåle- og løvskov

12,56

Bemærkninger

F13

F13

7,98

F13

0,22
0,75
0,35

0,73
0,14
1,02

0.06

F13
F7
F7
F12
F12

1,54

0,13

3,68

F7,F13

20

•
Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:

fredet
Beskyttelseslinier

Ca. ha

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper §3
Hede

Mose

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

Bemærkninger

99

Erik Nørgård Nielsen
Haverslevvej 28
9530 Støvring

3~

1,41

l

0,17

0,65

0,42

F7

100

Jens Peter Nielsen +
l ejer
Haverslevvej 32
9520 Skørping

4,!!

4,49

l

0,40

0,77

2,79

F7

101

Else Dam Jensen
Røde Møllevej 30
9520 Skørping

lJ!

6,93
1,35
1,12

1
1
1

4,20
1,01
0,84

0,38

4,77
1,05
0,86

F7
F7
F7

7,35

2

6,02

2,49

3,49

2

0,34

1,42

1

1,42

0,98

1,30
1,32
0,56

1
1
1

1,30
1,32
0,56

1,30
1,32
0,56

97,10

1

24,80

48,34

102

AlS Lindenborg Gods
østergade 32
9510 Arden

9~
10 !!
Ersted By,
Arestrup
del af9!
Oplev Tved,
Gravlev
del af7!
Røde Mølle
Arestrup
1~
Ersted By,
Arestrup
9&
10 !
lOk
Rold By,
Rold
del af 66 !

0,34

0,64

1,14

0,38
0,20
0,17

0,14

0,14

0,80

1,15

F7

0,38

F7

0,17

F7

F7
F7
F7

0,46

48,30

F7

21

•
Lb.
nr.

Navn og adresse

Matr.nr.
og
ejerlav

Ønskes
fredet

Tidl.
fredet

Heraf omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om:
Beskyttelseslinier

Ca. ha

103

104

Kjeld Werner Jensen
Røde Møllevej 34
9520 Skørping
Nørlundfonden
Conradsminde 23
9610 Nørager

Ersted By,
Arestrup
91
1O!

Ih
21
Nørlund hgd.
Ravnkilde

II
l!!

Ih
2
Skårup By,
Ravnkilde
24
105

106

Antal
lodder

Ca. ha

Vandløb

Fortidsminder

omkring:
Kirker

Beskyttede naturtyper § 3
Hede

Mose

12,66
0,04

1
1

6,25
0,04

3,00

17,80
6,63

l

9,36
0,30

17,49
6,63

1

0,53
1,70
10,58

3,51
0,73
1,39
15,06

l

0,27

0,27

4,94

6,44

3,96
1,84
2,49
18,23

0,96

Jens Andersen Jensen
Erstedskovvej 11
9520 Skørping

Ersted By,
Arestrup
1O!

7,07

Per Manly Andreasen
Kridtbakken 26, Oplev
9520 Skørping

Oplev By,
Gravlev
8I

0,01

1

l

2
l

l

0,01

Overdrev

Sø

Eng

Nåle- og løvskov

9,66
0,31

Bemærkninger

F2
F7
F7
F7

0,45
1,07

F7
F7
F7

3,17

0,69

1,53

F7

F7

F13

22

Gravlevfredni ngerne
Forslag til driftsplan for matr. nr. 8 c Oplev by, Gravlev
Målestok ca. 1:5.000
• • • fredningsforslagets

•

fredningsgrænse

Bilag 4
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Jour.nr.

,
Kort:

68
Oversigtskort over Røde Mølle.
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1:4000
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Side 1

o

Matrikkelnr. udenfor ekspropiationsområdet,
staten:
Lodsejer nr.

-

matr. nr.

men med i interesseområdet og som ikke er ejet af

ejerlav

-

evt. del areal i ha

11

delaf2c

Rebild by, Skørping

1,43

12

delaf2a,50a,3e,42p

Rebild By, Skørping

19,10

13

delaf8a,5e,42z,42h

Rebild By, Skørping

10,39

14

50b,9g

Rebild By, Skørping

15

8f, del af 15a

Gravlev by, Gravlev

2,33

16

del af 421

Rebild By, Skørping

0,8

17

9k, 3h, 50i

Rebild By, Skørping

19

5a,42e

Rebild By, Skørping

20

10a

Rebild By, Skørping

21

50g,3f

Rebild By, Skørping

26

21b,21c,19n

Oplev by, Gravlev

26

42ax, 42s, 4aq, Bah, 9f,

Rebild by, Skørping

27

42i

Rebild By. Skørping

28

42r

Rebild By, Skørping

48

del af7a

Gravlev by, Gravlev

51

8a

Gravlev by, Gravlev

52

delaf2ge,delaf6a,9a

Gravlev by, Gravlev

55

11a

Gravlev by, Gravlev

56

del af29h,29v,

58

17a

Gravlev by, Gravlev

60

del af 291, del af 29f

Gravlev by, Gravlev

0,04 og 0,03

61

2aa

Gravlev by, Gravlev

0,61

62

del af 5a

Gravlev by, Gravlev

1,40

65

del af 24a

Gravlev by, Gravlev

0,87

67

29c,29k,29x

Gravlev by, Gravlev

68

29a

Gravlev by, Gravlev

69

29ø

Gravlev by, Gravlev

70

29b

Gravlev by, Gravlev

71

29aa, 290, 29t

Gravlev by, Gravlev

del af29g

Gravlev by, Gravlev

3,16

0,12 og 2,17

0,05 og 0,02

c

Bilag 6

Lodsejere, der bliver berørt af stiforløb over ådal en:
Lodsejer nr.

matr.nr

Antal berørte meter

12

2a Rebild by, Skørping

700

1S

8f og 15a Gravlev by, Gravlev

90

20

10a Rebild by, Skørping
3c Gravlev by, Gravlev

300
120

62

5a Gravlev by. Gravlev

70

KORT>

DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 07945.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
TELEFON 96307000

Aalborg, den 14. februar 1997.

Lars Rosenkilde Jensen,
Gravlevvej 7,
9520 Skørping .

•

FS 45/1996: Fredning af Gravlevdalen,
borg å.

Rebild Bakker og opstrøms dele af Linden-

Det meddeles herved, at Deres matr.nr. 14 a Gravlev by, ved en fejltagelse var inddraget
i ovennævnle fredningssag, og derfor nu er taget ud af fredningsforslaget.
Det rette matr.nr. er 11 a, tilhørende Gerda Rytter Foldager, lodsejer nr. 55.

Sortsøe Jensen

I
Kopi til orientering
til Gerda Rytter Foldager
~til Skov- og Naturstyrelsen og
til Nordjyllands amt, Landskabskontoret.

Modtaoat
Skov-

,)(1

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 17. februar 1997.

Aage Lundgaard,
Cimbrervej 6,
9520 Skørping.

I
FAS 45/1996: Fredning
Lindenborg å.

af Gravlevdalen,

Rebild Bakker og opstrøms

dele af

Det meddeles herved, at fredningsgrænsen i ovennævnte fredningssag af sagsrejserne er
ændret, således at Deres ejendom, matr.nr. 4 x Rebild by, Skørping, lb.nr. 24, udgår af
fredningsforslaget.

Med venlig hilsen

I
Sortsøe Jensen

Kopi til
KSkov- og Naturstyrelsen, og
til Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
\1iliø- og Energiministeriet

:-_,,-

og

N atur::lLy l elsen

.nr. SN 1996 - 1)..11/
U nr. 25

JL..j

-

c..'CO~ ~

'-'''O'''~r'

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 17. februar 1997.

Yrsa Inger Kjærsgaard,
Cimbrervej 8,
9520 Skørping .

•
FAS 45/1996: Fredning
Lindenborg å.

af Gravlevdalen,

Rebild Bakker og opstrøms

dele af

Det meddeles herved, at fredningsgrænsen i ovennævnte fredningssag af sagsrejserne er
ændret, således at Deres ejendom, matr.nr. 4 ar og 4 ad Rebild by, Skørping, lb.nr. 25,
udgår af fredningsforslaget.

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen

Kopi til
, \( Skov- og 'Naturstyrelsen, og
til Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
Iy;iiiv- cr;: Ens:--D~ini:::t,~riet

_ov-

og Naturstyrelsen

J.nr SN 1996 - i 2.11/1'-1
Akt. nr.

2G

-

GGG~

~

./ '

.,

.
'

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg .
TELEFON 96 30 70 00

Skov. oMOdtagetI
g Naturstt_.
,

!

.'

'rrW(~

.,''"'!..~'""
,·J!..F,

199?

Aalborg, den 29.august 1997.

•

e

FS 26/1997: Ansøgning om tilladelse til at etablere em vej ved Skillingbro Dambrug
på matr.nr. 8 n, 11 c og 15 d Oplev by, Gravlev, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971 og fredningsforslag af 21. september 1996
vedrørende Gravlevdalen m.v.

---

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Landskabskontoret, tillige med udskrift af nævnets besigtigelse den 31/7 1997.

Sortsøe Jensen

••
1. Egon Skjørbæk.

2. Medzait Ljatifi.
3. Støvring Kommune. ( jr.970530a)
4. Danmarks Natufredningsforening, København.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Bjerregaard.
6. Frede Laursen, Hobrovej 217, Støvring.
Fn. Skov- og Naturstyrelsen.

"

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 29. august 1997.

••

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg ø.
FS 26/1997: Ansøgning om tilladelse til at etablere en vej ved Skillingbro Dambrug
på matr.nr. 8 n, 11 c og 15 d Oplev by, Gravlev, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971 og fredningsforslag af 21. september 1996
vedrørende Gravlevdalen m.v. (Amtets j.nr. 8-70-51-8-845-0003-97.)
Ved brev af 26. juni 1997 har De fremsendt Frede Laursens ansøgning om tilladelse til
at etablere en vej fra eksisterende fællesvej ved Skillingbro Dambrug langs den nordligste
af dambrugets 9 damme. Under nævnets besigtigelse den 31. juli 1997 oplystes det, at
vejen hovedsagelig vil blive etableret med murbrokker, jævnet ud og tilsået, såleds at græs
m.v. vokser gennem materialet.

••

SåvelOverfredningsnævnets
kendelse af 4. marts 1971 som fredningsforslag af 21.
september 1996 indeholder bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer,
for eksempel ved afgravning, planering eller påfyldning samt anlæg af nye veje.
Efter besigtigelsen har nævnet behandlet sagen og besluttet at tillade den ansøgte
etablering under forudsætning af at vejen etableres uden anvendelse af organisk materia-le, at vejen jævnes ud og større murbrokker eller lignende fjernes samt at vejen sås til
med græs, der kan vokse gennem materialet.
Afgørelsen, der er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsende skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet og bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen

"

Torsdag den 31. juli 1997 kl. 09.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i

e
e

FS 26/1997: Ansøgning om tilladelse til at etablere en vej ved Skillingbro Dambrug
på matr.nr. 8 n, 11 c og 15 d Oplev by, Gravlev, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. marts 1971 og fredningsforslag af 21. september 1996
vedrørende Gravlevdalen m.v.
Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsrådsvalgte
medlem, Egon Skjørbæk.
For Nordjyllands amt, Landskabskontoret,

mødte Jens Chr. Krogh og Aase Pedersen.

For Støvring Kommune mødte CP. Hjørne.
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Ole Bjerregaard.

Ejeren, Frede Laursen, var mødt.
Der fremlagdes:

e
e

1. Skrivelse af 26. juni 1997 fra Nordjyllands amt med l bilag,
2. skrivelse af 12. maj 1997 fra samme,
3. skrivelse af 30. maj 1997 fra Støvring kommune,
4. udateret skrivelse fra Frede Laursen.
Formanden bemærkede, at kendelsen og forslaget forbyder anlæg af nye veje.
Frede Laursen påviste arealet, hvor han til dels har etableret en vej ved opfyldning med
byggematerialer for størstedelen bestående af murbrokker og andet ikke-organisk
bygningsaffald. Vejen skal kun forløbe langs dammenes nordøst side og vil blive sået til
med græs.
Jens Chr. Krogh bemærkede, at amtet efter besigtigelsen ikke har indvendinger mod det
ansøgte, forudsat vejen etableres af murbrokker og andet materiale uden affaldsstoffer,
at vejen jævnes ud og større brokker fjernes, og at der tilsåes med græs.
Ole Bjerregaard havde ingen indvendinger mod etablering af vejen, blot der ikke
anvendes byggematerialer som for eksempel lecasten og tagsten.

2
C.P.Hjørne kunne acceptere det ansøgte,
materialet.

forudsat der kommer bevoksning igennem

Herfeter sluttede besigtigelsen. Nævnet træffer afgørelse efter forelæggelse for det lokale
medlem.
Sagen udsat.

Sortsøe Jensen

e
e

e

e

Skov.
Fredningsnævnet
Badehusvej

•

Telefon

for Nordjyllands

amt

Modtaget!
Naturstyrelsen

0ll

- 5 AUG. 1999

17, 9000 Aalborg

96 30 70 00

i
r,'I

Aalborg,

REG. HR.

den 03.08.99

t~'15.oo

Grethe Andersen
Røde Møllevej

•

8

9520 Skørping .
FS 18/99: Anmodning
rende

om tilladelse

carport på matr.nr.

fattet

Ved skrivelse
matr.nr.

kendelse

1996 til fredning

af en gammel

af 1/3 1946

nævnet

og opførelse

19 q Oplev by, Gravlev,

der er om-

af Gravlevdalen

af 7. juni 1999 meddelte

til nedrivning

af eksiste-

19 q Oplev by, Gravlev,

af Overfredningsnævnets

slag fra september

til nedrivning

og form.v.

Dem tilladelse

af en ny carport på

jfr. protokoludskrift

af 28.

maj 1999.
I udskriften
I tegninger
I skrivelse
protokollatet
Tilladelsen

er væggene

til ansøgningen
af

29.

juli

er væggene

1999

•

.

berigtiges

.~:11J.')

,r

.: _~L_"",
.. ,. ....JJ._.LU~.4
..,l""n
-

\~\\\I\{-CCO~
~~

De,

hermed

således,

at

at væggene

1 på 2 i den i udskriften

at de males

. '~'1';r;i:ninistr'riet

murværk.

angivet udført

meddeler

i samme

lysgrå

udhæng.

-.
.- ~

som vandskuret

af træ.

angivelsen

i

beror på en misforståelse.

med træbeklædning
således

beskrevet

Sortsøe

Jensen

farve

kan opføres

anførte

højde, og

som beboelseshusets

Skov-

Modtaget i
N ~turstyrelsen

Ol!

1 6 AUG. 1999

•

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 13.august 1999

FS 35/1999: Dispensation

fra forslag ti~ Gravlevfredningen

til trampet sti vlBundgaard.

Hoslagt fremsendes til orientering kopi af skrielse af d.d. til Nordjyllands amt, Natur- og
Miljøkontoret.

Sortsøe Jensen

l. Erik Bundgaard,0rnebjergvej 14, 9520 Skørping.
2. Egon Skjørbæk:
3. Stig Juhl Christensen.
, 4. Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Jensen, Skørping.
7. Skørping Kommune.
:-

4,-

•

·4

;

__

>-.'

j

j\*\~

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badellusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 13.august 1999.

NordJyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Bej 30
9220 Aalborg ø.

FS 35/1999: Dispensation fra forslag til Gravlevfredningen til trampet sti ved BundgaaJ"cl.
(Amtets jr.nr. 8-70-51-8-845-0001-99.)

Ved ::.krivelseaf 8. Juli 1999 har De for Erik Bundgaard som ejer af matr.nr. 2 a Rebild
anmodet om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af ll. November 1963 og
tilladelse i medfør af forslaget af 1996 til fredning af Gravlevdalen til etablering af en trampet
natursti med et spang på ejendommen. Stien har været omtalt under møder i fredningssagen. I
skrivelse af 10. August 1999 har De nærmere beskrevet spanget.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Nævnet meddeler herved efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation fra fredningskendelsen. Der meddeles endvidere tilladelse i henhold til fredningsforslaget.
Tilladelsen kan inden 4 uger anke s til Naturklagenævnet. Klage skal fremsættes skriftligt til
fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt
den iJ..keer udnyttet inden 3 år.
Forlobet fremgår af vedhæftede luftfoto.

Sortsøe Jensen

MIIJø- og E:nerglmlnlStenEfL
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Modtaget i
Skov- Ol! N:ltur<;tvTetsen

- 9 DEC. 1999

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

Aalborg, den 08. 12. 99

FS 61/1999: Ansøgning om tilladelse til at opstille en statue ved Top Karens hus i Rebild
Bakker på matr.nr. 51 b Rebild by, Skørping, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 23. september 1940 samt"forslag til fredning af GravlevdaleI1, Rebild Bakker
og opstrøms dele af Lindenborg å.
.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Rebild National Park Society
lnc , Rebildvej 29, Rebild, Skørping.

'\

Sortsøe Jensen

I Egon Skjørbæk.
2. Stig Juhl Christensen.
3 Nordjyllands amt.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Jensen, Skørping.
1)(.6.Skørping Kommune.
Miljø·

og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996-\<t\\ \\\.t-O 00-3,

Akt.

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

amt

Aalborg, den 08 12 99

Rebild National Park Society lnc.
Rebildvej 29, Rebild
9520 Skørping.

FS 61/1999: Ansøgning om tilladelse til at opstille en statue ved Top Karens Hus i Rebild
Bakker på matr.nr. 51 b Rebild by, Skørping, der er omfattet af fredningnævnets
kendelse af 23/9 1940 samt forslag til fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og
opstrøms dele af Lindenborg å.
Ved skrivelse af ·19. Oktober 1999 har De ansøgt nævnet om dispensation
statue på selskabets ejendom matr.nr. 51 b Rebild.
Arealet er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 20. september
vedrørende Gravlevdalen, Rebild Bakker m. v. af 1996.

til opstilling af en

1940 og af fredningsforslag

I kendelsen af 1940 indeholdes forbu~ mod mindesmærker, men i fredningsforslaget - der
påstår kendelsen af 1940 ophævet - er arealet angivet som "gårdsplads, have m. m." med
beskedne restriktioner.
Under hensyn hertil meddeler nævnet dispensation fra kendelsen af 20. september 1940 som
beskrevet i vedlagt e udskrift af 22. november 1999. Dispensation fra fredningsforslaget af 1996
findes ikke fornøden.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet.
Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

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

Nordjyllands Amt,
Natur- og Miljøkontoret,
(j.nr. 8-70-52-2-843-0001-00)
Aalborg, den 31. maj 2000.

Vedr.FS 35/2000:
Anmodning om tilladelse til rydning af uønsket vegetationog renovering af
omgivelser omkring mindesmærke, sti m.m.
Ved skrivelse af 22. maj 2000 har De anmodet om nævnets godkendelse af pleje
og renovering af arealer tilhørende Rebild National Park Society. Kopi af skrivelse
med projektbeskrivelse er vedhæftet afgørelsen. Det er oplyst at område 1 og til
dels område 2 i forslaget af 1996 er omfattet af et signatur hvorefter fredningsforslaget ikke fastsætter begrænsninger for udnyttelsen af arealerne.
Foranstaltningerne vedrørende område 2 findes at være en vedligeholdelse, der
ikke kræver nævnets godkendelse. Tilsvarende gælder udskiftning af indgangsportalen samt udbedring af grusbelægningen på stier og parkeringplads. Nævnet finder at rydning af hybenroser, der har bredt sig fra plantninger i haver og lignende
kan ske uden tillades.
I øvrigt bemærkes:
ad område 1,
Den 8. december 1999 tillod nævnet opstilling af et mindesmærke ved Topkarens
Hus. I forbindelse med besigtigelsen skete der en tilbagerykning på pladsen af
mindesmærket i forhold til det oprindeligt forslåede, således at mindesmærket blev
placeret nærmere den eksisterende skærmende bevoksning nord og øst for dette.
Rydning af selvgroet bæverasp og andre skovtræer på skråningen øst for Topkarens Hus må derfor forudsætte at den skærmende effekt for udsyn udefra mod den
plæne hvor mindesmærket er placeret ikke går tabt.
ad område 3,
Der tillades udtynding af løvtræer bag Hyldgårdsminde, men det forudsættes at der
sker supplerende beplantning med løvtræer når området bliver for åbent. De sten
der tidligere markerede stien til Cimbrerstenen, kan frigraves og genopsættes under forudsætning af at der ikke i forbindelse hermed sker terrænændringer .

rvHljø- og Energiministeriet

:G',:Jv-og Naturf,tyrel/:j(;;u
J.nr. SN 1996-/2J1{1/..f-o.<..:/
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-2 Afgørelsen er truffet i medfør af forretningsordenens

§ 9 stk. 4.

Tilladelserne, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet. Tilladelserne må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, s
de ikke er_Urdnyttetinden 3 år.
o
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Kopi til:
Egon Skjørbæk,
Stig Juul Christensen,
Skørping Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Jensen,
Skov- og Naturstyrelsen.
Rebild National Park Society Ine.

NORDJYLLANDS

AMT

Amtsgården
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300 . 9220 Aalborg øst
Telefon 9635 1000

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Natur- og Miljøkontoret
Telefax 9635 1460
E-mai! nja@nja.dk

Den
Ref.

Annemarie Christensen/dl

Jnr.

8-70-52-2-843-0001-00

FS

-e

Rydning af uønsket opvækst og renovering af omgivelser
mindemærke, sti m.m.

omkring

Rebild National Park Society ønsker at renovere og pleje omgivelserne omkring
selskabets huse og mindesmærket "Kimbrerstenen".
På et møde mellem Rebildselskabet, Buderupholm Statsskovdistrikt og Natur- og
l'vliljøkontoret, Nordjyllands Amt blev det nærmere aftalt, hvorledes den ønske pleje skal
udføres.
Natur- og Miljøkontoret, Nordjyllands Amt fremsender hermed den aftalte projektbeskrivelse til Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt til godkendelse.
Arealet er omfattet affredningsnævnets kendelse af20. september 1940, Overfredningsnævnets kendelse af ll. november 1963 og affredningsforslag vedrørende Gravlevdalen,
Rebild bakker m.v. afseptember1996.

Ifølge fredningsbestemmelserne i fredningsforslaget af september 1996 kan naturpleje
alene foretages efter en af amtet udarbejdet og af fredningsnævnet godkendt plan.
Ifølge kendelsen af ll. november 1963 kræves tilladelse fra fredningsnævnet til rydning
af skov og krat. ------------:...

e

Projektbeskrivelse:
Område l.
Skråning øst for "Topkarens hus" (del af matr. nr. 56a og 5la Rebild By, Skørping )
ryddes for selvgroede bævreasp og hybenroser. Buderupholm Statsskovdistrikt forestår
rydningen.
Buderupholm Statsskovdistrikt har ryddet arealet for ca. 6-8 år siden.
Nordjyllands Amt hegner efterfølgende området med henblik på afgræsning med får.
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Område 2.
Et bøgebevokset areal nord for blokhuset, på del af matr. nr. 56a og 56b, Rebild By,
vedligeholdes ved afskæring af dødt ved på de eksisterende bøgetræer.
Statsskovdistriktet udfører denne del af plejen.
Område 3.
Indgangsportal på matr. nr. 51b Rebild By udskiftes med tilsvarende portal i samme
dimensioner som eksisterende.
Portalens overlægger renses og genbruges.
På grusbelagt adgangsvej fra parkeringsplads mod portalen udjævnes huller og der
påføres et nyt gruslag.
Vildtvoksende hybenroser og fyrretræer ved henholdsvis portal og "Hyldgaardsminde"
skæres ned.
Selvgroet bevoksning af 10- 15 år gamle løvtræer mod syd, bag "Hyldgaardsminde",
udtyndes, så der opnås et mere velplejet indtryk.
Rebildselskabet forestår selv beskæring afhybenroser, men Stasskovdistriktet foretager
udtynding i bevoksning bag "Hyldgaardsminde".
Vedligeholdelse af adgangssti til og fra og areal rundt om kimbrerstenen (matr. nr. 42æ,
42am Rebild By).
Adgangssti udgøres af en grusbelægning, der stort set er bortslidt.
Stien afgrænses af hovedstore sten anbragt langs begge sider med ca. l meters
mellemrum.
Dybe huller og eroderinger i stien og arealet ved stenen ønskes udbedret med grus eller
tilsvarende belægning.
Sten langs stien ønskes frigravet og gensat.
Stiforløb fra parkeringsplads til toiletter ønskes vedligeholdt, da der er dybe eroderede
spor ned i det løse sand i området.
Renovering af portal, kimbrerstenens omgivelser og sti til toiletter sker kun under
forudsætning af, at der kan opnåes økonomisk støtte fra fonde og lign.
Samtlige berørte matrikler er ejet afRebild National Park Society INC.
Natur- og Miljøkontoret skal på Rebildselskabets vegne anmode om at sagen behandles
snarest belejligt.
Vedlagt:
Oversigtskort påtegnet område l, 2 og 3 (Kort- og Matrikelstyreisen, 1:5000).
Matrikelkort 1: 10.000.
Med venlig hilsen

Annemarie Christensen
Naturforvaltningsgruppen

MODTAGET

Skov· og Naturstyrelsen

Fredningsnævnet for Norjyllands
Badehusvej 17,9000 Aalborg
telefon 96 30 70 00

29 SEP. 2000

amt

RE6.Nl

7QLjfJ. 00

Aalborg, den 28.09.2000

FS 45/1996~' Forslag til/redning

•

al Gravlevdalen m.v.

Til orientering fremsendes h<;>slagtkopi af nævnets protokol for den 21. september 2000 i
ovennævnte sag.

Sortsøe Je

Egon Skjørbæk.
Medzait Ljatifi.
Nordjyllands amt, Natur- og Miljøstryelsen.
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm.
~. Skov- og Naturstyrelsen,Kbh.
6. Støvring kommune.
7. Gerda Foldager.
8. Harriet Sindal Kristensen.
9. Niels Kristensen.
la .Kristian Poulsen
l.
2.
3.
4.
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Den 21. september 2000 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og
forhandling i

FS 45/1996. Forslag til fredning af Gravlevdalen m.v.

Besigtigelsen vedrørte udløbene fra Gravlev kildebæk og Egebæk kildebæk til Gravlev sø samt
pumpe på matr.nr. 6 a Gravlev.
Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det for Støvring kommune valgte medlem, Medzait Ljatifi.

Der fremlagdes skrivelser af 23. juni, 24 august og 30. august 2000 med bilag fra Skov- og
Naturstyrelsen samt skrivelse af 5. juli 2000 fra Kristian Poulsen og indkaldelse.

For Nordjyllands amt mødte Bjarke Jensen.
For Skov- og Naturstyrelsen mødte Uffe Laursen og Thomas Vestergaard-Nielsen.
Lodsejerne Gerda Foldager med Jens Foldager, Niels Kristensen og Kristian Poulsen var mødt.
. l. Uffe Laursen redegjorde for udløbet fra Gravlev kildebæk i et naturligt forløb uden egentlige
terrænreguleringer over matr.nr. 27 c Gravlev.
Lodsejeren Gerda Foldager havde ingen indvendinger herimod.
2. Pumpen på matr.nr. 6 a Gravlev besigtigedes.
Ejeren Kristian Poulsen oplyste, at pumpens kapacitet er 16000 liter/time. Der er tale om en
700 kwt. pumpe. Hans årlige strømforbrug er ca. 1000 kwt. Pumpen afvander ca. 4112ha
oven for Gravlev Bæk. Jens Foldager erklærede på Gerda Foldagers vegne, at han ikke ville
modsætte sig udledning over matr.nr. 27 al til søen.
Bjarke Jensen bemærkede, at afløbet vil kunne føres forbi bæklejet.

-\

2.

Kristian Poulsen protesterede mod nedlægning af Gravlev Bæk, da han flygter forsumpning
af arealet mellem bæklejet og markvej en. Han oplyste, at der til bækken ud over vandet fra
pumpen ledes to dræn gennem en sidegrøft fra Gerda Foldagers mark længere mod nord, og
at han selv har afløb til bækken fra en kilde, der tjener til kreaturvanding. Han vil formode,
at flere dræn afvander til grøften.

Formanden bad sagsrejserne redegøre for omfanget af dræn, der afvander til Gravlev Bæk.
Kristian Poulsen opfordrede til at stille fredningssagen i bero, til kloakplanen for Gravlev by
er gennemført.
Formanden henviste til kommunens tilkendegivelse og afviste at stille sagen i bero.
3. Uffe Laursen redegjorde for afløbet fra Egebæk kildebæk mod søen.
Niels Kristensen og Kristian Poulsen havde ikke indvendinger mod projektet.

Sortsøe Jensen
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N'aturstyrelsen

28 FEB. 2002

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

Aalborg, den 26. februar 2002.

FS 3/2002: vedrørende Tophuset, matr. nr. 51 b, Rebild.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skørping Kommune, Teknik &
Miljø, Byggeri, Skørpingvej 7,9575 Terndrup.
Med hensyn til påklage af afgørelsen he

ises til klage anvisningen i skrivelsen.

Sortsøe Jens

•
X

fov-

1. Knud Erik Jeppesen, Væverensvej 5,9000 Aalborg,
2. Flemming Møller Mortensen, Siemvej 8, 9520 Skørping,
3. Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrsvej 30,9220 Aalborg øst,
4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøvej 20,2100 København ø,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff, Svinget 4,9520 Skørping,
6. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø,
7. Buderupholm Statsskovdistrikt, Møldrupvej 26,9520 Skørping
8. Rebildselskabet, Hyldgaardsminde, Rebildvej 29, Rebild, 9520 Skørping.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 7000.
Aalborg, den 26. februar 2002.
Skørping Kommune
Teknik & Miljø
Byggeri,
Skørpingvej 7
9575 Temdrup.

••

FS 3/2002: vedrørende Tophuset, matr. nr. 51 b, Rebild .

Den 25. januar og 8. februar 2002 har De fremsendt en ansøgning om indretning af Tophuset
ved Rebild Bakker og etablering af udendørs kaffeservering med opstilling aflavt træhegn
samt borde og bænke syd for huset.
Ejendommen er omfattet affredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002, hvorefter der ikke
gælder særlige fredningsmæssige restriktioner for denne ejendom og indtil denne afgørelse er
endelig endvidere afOverfredningsnævnets
kendelse af2l.januar 1940 hvorefter der ikke må
opføres bebyggelse m.v. eller opstilles mindesmærker eller lignende.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Nævnet har ikke bemærkninger til ændring af husets indre.

•

Under hensyn til det ovenfor nævnte meddeles dispensation fra Overfredningsnævnets
kendelse af21. januar 1940 til opstilling afborde og bænke samt lavt træhegn i 2002 fra påske
till. oktober, hvorefter arealet skal ryddes.
Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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NATURKLAGENÆVNlCt'CANNET
O

Frederiksborggade 15, 1360 København K

Til: 33955700
Fax: 33955769

FORMANDEN

X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400;
E-mail: nkn@nkn.dk

J.nr.:
EBK

C=dk

97-121/800-0028

1 .. MRS. 2002

REG.Nl +C1 Y5. 00
Afgørelse
i sagen om afholdelse

Fredningsnævnet

for Nordjyllands

af naturbeskyttelseslovens
pensation

§

1963 samt forslag

af scenetelt,

toiletvogn

Rebild. Afgørelsen
Enighedsvej

i Rebild Bakker.

Amt har den 24. januar 2002 i medfør

50, stk. l, meddelt

fra Overfredningsnævnets

november

kendelser

til fredning

Skørping

af 20. januar

af Gravlevdalen

m.v. på en del af matr.nr.

er påklaget

Kommune

til Naturklagenævnet

dis-

1940 og 11.

til anbringelse

4 c, 42 q og 42 am,
af Leo Nielsen,

18, Skørping.

Dispensationen

er meddelt

bild" i perioden

Klageren

af musikarrangement

8.-12.

har endvidere

til afholdelse

"Opera

i Re-

august 2002.

klaget

har meddelt

tilladelse

Buderupholm

Statsskovdistrikt

holdes en jazz-festival

af et arrangement

over, at Buderupholm

til afholdelse

af koncerter

har telefonisk

Statsskovdistrikt
på Livø.

oplyst, at der årligt

på øen, men arrangementet

af-

foregår uden for det

fredede område af Livø.

Afgørelse.

Naturklagenævnets

e

vens

§

81, stk. 3, truffet

Skov-og Naturs~~elsen
J.nr. SN 2001 ~
Akt. nr. II

formand
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har på nævnets vegne
følgende

afgørelse:

jf. naturbeskyttelseslo-

2

§ 86, stk. 1, fastsat, at frednings-

Det er i naturbeskyttelseslovens
nævnets

afgørelser

l. adressaten
2,

efter

50, stk. 1, kan påklages

§

af følgende:

for afgørelsen,

ejeren af den ejendom,

3. offentlige

som afgørelsen

vedrører,

myndigheder,

4. lokale foreninger

og organisationer,

som har en væsentlig

interesse

i afgørelsen,
5. landsdækkende
skyttelse
6.

af natur

landsdækkende
varetager
sådanne

Klageren,

foreninger

og miljø,

foreninger

væsentlige

og organisationer,

hvis hovedformål

er be-

og

og organisationer,

rekreative

interesser,

som efter deres
når afgørelsen

formål
vedrører

interesser.
der ikke er adressat

dom, som afgørelsen
gen må derfor

vedrører,

for afgørelsen
er således

eller ejer af den ejen-

ikke klageberettiget,

og kla-

afvises.

åk;~cL~

~Ct~
Inger Vaaben
viceformand

/

Else Brix Knudsen
fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens § 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder,jf. planlovens § 62, stk. 1.

07945.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07945.00
Dispensationer i perioden:

19-03-2003 - 23-04-2007
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Alborg, den 19/03-2003

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

•

Vedrørende FS 10/2003 Ansøgning om tilbygning og ændring af tagkonstruktion på matr. nr. 48 f og 4 k Rebild .

Hoslagt fremsendes 'fredningsnævnets
vejledningen fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen

•

• Skov .. og N atmrstyrelsen.
J.nr. SN 2001 ..

Akt. nr.
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afgørelse i ovennævnte sag. Klage-

,

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

Skørping Kommune
Skørpingvej 7
9575 Temdrup

lO'

Aalborg, den 19/03-2003

Vedr.
FS. 10/2003: Ansøgning om tilladelse til tilbygning og ændring af tagkonstruktion på matr.nr. 48 f og 4 k Rebild by, Skørping, der er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Ved skrivelse af 18. februar 2003 har De på vegne Helle Søborg Pedersen,
der er ejer af ovennævnte ejendom, anmodet om fredningsnævnets dispensation til en tilbygning til ejendommen og en ændring aftagkonstruktionen.
Nævnet foretog den 13. marts 2003 besigtigelse og forhandling i sagen. Kopi af protokoltilførslen vedlægges til orientering.
Ejendommen er omfattet afFredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002
om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg A, hvorefter der blandt andet ikke må ske bebyggelse.
Nævnet besluttede at meddele tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at
tilbygningen udføres i materialer og farver svarende til de eksisterende samt
at stembrætteme på den eksisterende bygning tillige males i mørke farver.
Tilladelsen er meddelt under hensyn til, at tilbygningen sker på husets bagside ind mod en skovskrænt.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klage fristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

kopi sendes til:

Side 2/2

e

•

•

•

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Flemming Møller Mortensen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff,
6. Skov- og NaturstY[e1sen,
7. Buderupholm Statsskovdistrikt vi skovrider Uffe Laursen,
8. Helle Søborg Pedersen .

,.
Torsdag, den 13. marts 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS.I0/2003:
Ansøgning om tilladelse til tilbygning og ændring af tagkonstruktion på
matr.nr. 48 f og 4 k Rebild by, Skørping, der er omfattet afFredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Flemming Møller Mortensen.

•

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,
For Skørping Kommune mødte Bo Bergkvist,
For Buderupholm

Statsskovdistrikt mødte skovrider Uffe Laursen,

Ejeren, Helle Søborg Pedersen var mødt.
Der fremlagde skrivelse af 18. februar 2003 fra Skørping Kommune med
bilag 1 - 5.
Formanden regjorde kort for den på arealerne hvilende fredning, hvorefter
der der bl.a. ikke må ske bebyggelse eller opstilles skure, boder, campingvogne eller telte bortset fra midlertidige skure i forbindelse med skovningseller plejearbejder. Fredningsnævnet kan dispensere fra denne bestemmelse.
Ejeren oplyste, at hun ønsker at udbygge ejendommen med 8 m2 mod nord
på husets bagside i samme materialer som det eksisterende hus og med vinduer med sprosser. Taget på tilbygningen vil blive sadeltag vinkelret på husets længderetning og blive beklædt med tagpap.
Uffe Laursen bemærkede, at han ingen indvendinger har mod projektet forudsat der males i mørke farver, således også gerne de eksisterende sternbrætter, der nu fremstår hvide.
De øvrige sagsrejsere tilsluttede sig Uffe Laursens bemærkninger.
Ejeren var indstillet på også at male sternbrætter hvide.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det.
Formanden orienterede om klageadgangen. I).lagefrist regnes fra modtagelsen af nævnets skrivelse om afgørelsen.

•

•

Side 2/2
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.

Fredningsnævnet
for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Amt

RECiNR.
Aalborg, den 18/03-2003

Støvring Kommune
Rådhuset
Hobrovej 88
9530 Støvring

Vedrørende

•

FS 19/2003, Deres j.nr. 046/2003 - ny tagkonstruktion.

De har til fredningsnævnet fremsendt en ansøgning om tilladelse til at ændre built-up tag på
bebyggelsen på matr.nr. 5 u Gravlev til en tagkonstruktion med hældning på 15 grader,
afvalmede gavle og tagdækning mørkt tagpap.
Bygningen er beliggende på en del afparcellen med signatur for gårdsplads m.v. for hvilken
fredningsnævnet s afgørelse af 15. februar 2002 ikke indeholder særlige bebyggelsesrestriktioner.
Under hensyn hertil har nævnet ingen indvendinger mod det ansøgte.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

kopi til
1. Knud Erik Jeppesen, Væverensvej 5,9000 Aalborg

2. Niels Thomsen, Hyldegårdstoften 5, Aarestrup, 9520 Skørping
3. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
4. Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Bjerregaard, Isaksvej 10,9530 Støvring
5. Skov- og Naturstyrelsen,Haraldsgade 53, 2100 København ø
6. Rene Søndergaard Kure, Haverslevvej 10,9530 Støvring

x

Fredningsnævnet
for Nordjyllands
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96307000

Amt

Aalborg, den 18/03-2003

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtfiget i
Sk,w-

liP'

'1\1atnrstyrelsen

~ n MRS 2003
Vedrørende

FS 1~/2003, ny tagkonstruktion.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets
~jlerJningen

afgørelse i ovennævnte sag.

fremgår af afgørel:en.

•

Sortsøe Jensen

1. Støvring Kommune
2. Knud Erik Jeppesen
3. Niels Thomsen
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. do
VI Ole Bjerregaard
6. Skov- og Naturstyrelsen, København
7. Rene Søndergaard Kure

Sknv-

Cg

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

REG.NR.

Ellen Drejer og Jens Jørn Hansen,
Rebildvej 48, Rebild,
9520 Skørping.

Aalborg, den 15. april 2003.
Vedr. FS 13/2003:
Ansøgning om tilladelse til renovering og forøgelse aftaget på matr.nr.
42 I Rebild by, Skørping, der er omfattet af Fredningsnævnets kendelse
af 15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å og Overfredningsnævnets kendelser af 2I.
januar 1940 og 11. november 1963.

Ved skrivelse af 5.marts 2003 har De ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse
til at foretage renovering og samtidig forøgelse aftaget på Deres ejendom,
Rebildvej 48, Rebild.
Fredningsnævnet afholdt den 10. april 2003 besigtigels~ og forhandling i sagen. Kopi af protokoltilførselen vedlægges til orientering.
Ejendommen er omfattet af ovennævnte 3 fredningskendelser. Ved fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002 har ejendommen gårdsplads signatur og er således uden bebyggelsesrestriktioner, men idet fredningen endnu ikke er endelig, gælder ifølge fredningesnævnets kendelse stadig de tidligere Overfredningsnævnskendelser for ejendommen. Ifølge disse må der ikke bebygges på ejendommen.
Fredningsnævnet besluttede at tillade en forlængelse af taget med 21i meter
mod syd, udførelse aftagkvist over indgangsdør og kældertrappe mod vest
samt udskiftning af tagdækningen med mørke, uglaserede tagsten på vilkår
dels, at træværket udføres i mørke farver, dels at der omkring ejendommen
etableres slørende beplantning efter nærmere anvisning af tilsynsmyndigheden.
Tilladelsen er meddelt i medfør afnaturbeskyttelseslovens
§ 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

Kopi er sendt til:

,.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte på vilkår, at ejeren i samarbejde med Statsskovdistriktet og Nordjyllands Amt etablerer slørende beplantning og at træværk males i mørke farver også terrassen mod
øst.
Formanden orienterede om klageadgangen med frist fra modtagelse af den
skriftlige dispensation.
Således passeret.

Sortsøe Jensen.

Torsdag, den 10. april 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i
•

FS. 1312003:
Anmodning om tilladelse til renovering og forøgelse af taget på matr.nr.
42 I Rebild by, Skørping, der er omfattet af Fredningsnævnets kendelse
af 15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å samt Overfredningsnævnets kendelser af
21. januar 1940 og 11. november 1963 vedrørende fredning af arealer i
og omkring Gravlevdalen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og suppleanten for det kommunaltvalgte
medlem, Michael Sasserson.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,
For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte skovrider Uffe Laursen,
Ellen Dreyer var mødt.
Der fremlagdes skrivelse af 5. marts 2003 fra ejerne med et tegningsbilag
samt skrivelse af 1. april 2003 fra Skørping Kommune.
Formanden orienterede indledningsvist om, at der på denne ejendom hviler
3 fredningskendelser, nemlig fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002
og Overfredningsnævnets kendelser af2l. januar 1940 og 11. november
1963, der først ophæves ved endelig afgørelse i den nye fredningssag.
På kortet til afgørelsen af 2002, har ejendommen en markering, hvorefter
der ikke er byggerestriktioner. De ældre kendelser indeholder forbud mod
bebyggelse.
Ellen Drejer oplyste, at der ansøges om dispensation til i forbindelse med renovering af det eksisterende tag at forlænge dette med 2 1/2 meter mod syd
således at der dannes en overdækket terrasse, udført i mørkt træ og således
at rækværket omkring den eksisterende terrasse mod øst forlænges til den
nye terrasse. Herudover ønskes indgangen til stueplan samt trappenedgangen til kælderen overdækket således at overdækningen opføres med valmet
gavl. Taget vil i sin helhed blive udført i mørke - brune/sorte - uglaserede
cementsten.
Skørping Kommune har skriftligt tilkendegivet, at der ikke er bemærkninger
til det ansøgte.
Nordjyllands Amt havde intet at indvende.
Uffe Laursen bemærkede, at han ikke havde indvendinger, men gerne så, at
det hvidmalede rækværk om den østvendte terrasse males i mørke farver.
Ejeren kunne tiltræde dette.

Fredningsnævnet
Badehusvej 17
9000 Aalborg

for Nordjyllands Amt
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 15/04-2003

Vedr. FS 13/2003, tilladelse til renovering og forøgelse aftaget på
matr.nr. 421 Rebild by, Skørping.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets
vejledningen fremgår af afgørelsen.

afgørelse i ovennævnte sag. Klage-

r

. Sortsøe Jensen

Skov- og Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

S CANNE T

Aalborg, den 2. september 2003

•
FS 60/2003, vejudvidelse og etablering af cykelsti på landevej nr. 530,
Rold-Ladelund-M70, km 0,400-7,700 over matrnr. 24 Skårup by, Ravnkilde og 66 a Rold by, Rold.

;z.~krift.

Hoslagt fremsendes nævnets afgørelse i ovennævnte sag. Der vedlægges
K1ageadgang
fremgår af afgørelsen.

;m

Sortsøe Jensen

•

e Skov- og Natu~st relsen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

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

Aalborg, den 2. september 2003

Vedr. FS. 60/2003:
Anmodning om tilladelse til at foretage vejudvidelse og Etablere Cykelsti på landevej nr 530, Rold-Ladelund-M70, km. 0,400 - 7,700, over
matr.nr. 24 Skårup by, Ravnkilde og 66 a Rold by, Rold, der er omfattet af frdningsnævnets kendelse af 15. februar 2002 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.
Deres j.nr. 9-04-12-530-0001-02)

Ved skrivelse af 6. august 2003 har De på vegne Nordjyllands Amts Vejkontor anmodet om fredningsnævnets dispensation til ovennævnte vejudvideise m.v.
Fredningsnævnet foretog den 27. august 2003 besigtigelse og forhandling i
sagen. Kopi af protokoltilførsel vedlægges til orientering.
De berørte arealer er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar
2002, hvorefter der bl.a. ikke må foretages terrænændringer ved afgravning,
påfyldning eller planering.
Under hensyntagen til det begrænsede indgreb, maximalt 2Yz meter ind i det
fredede areal, besluttede fredningsnævnet at tillade det ansøgte dog under
forudsætning af, at gravearbejderne foretages fra vejen og ind i det fredede
areal samt af, at bevoksningen ved åen bevares, men at der ikke iøvrigt beplantes således, at udsigtsforholdene over arealerne opretholdes.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre ekspedition. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnytttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

•

Side 2/2
Kopi sendt til:
Knud Erik Jeppesen
2. Elav Pindstrup
3. Niels Giversen
4. Arden Kommune
5. Nørager Kommune
6. Nordjyllands Amt, Vejvæsenet
7. Danmarks Naturfredningsforening
8. Danmarks Naturfredningsforening, att. Mogens Hedegaard
9. Danmarks Naturfredningsforening, att. Kaj Edlund
10. Skov- og Naturstyrelsen
11. Buderup Statsskovdistrikt, att. skovrider Uffe Laursen
12. Lindenborg Gods A/S
13. Nørlundfonden, att. Kent Eriksson
1.

•

•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 27. august 2003 kI.
09.00 besigtigelse og forhandling i

FS 60/2003:
Anmodning om tilladelse til at foretage vejudvidelse og etablere cykelsti
på landevej nr. 530, Rold-Ladelund-M70, km. 0,400-7,700 over matr.nr.
24 Skårup by, Ravnkilde og 66a Rold by, Rold, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og de kommunaltvalgte medlemmer
Elav Pindstrup og Niels Giversen.
For Nørager Kommune mødte Søren Munk.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen.
For Nordjyllands Amt, Vejvæsenet mødte Stig Winneche,
For Lindenborg Gods A/S mødte Henrik U ssing.
For Nørlundfonden

mødte Kent Eriksson.

Der fremlagde s skrivelse af 6. august 2003 fra Nordjyllands Amt, Naturkontoret med bilag 1 - 4 samt skrivelse af 25. august 2003 fra Buderupholm
Statsskovdistrikt med bilag af 25. juni 2003.
Formanden indledte mødet med at redegøre for indholdet af Gravlevfredningen, hvorefter der bl.a. ikke må foretages terrænændringer ved afgravning,
påfyldning eller planering.
Stig Winniche oplyste om projektet, at nordsiden af vejen påtænkes udvidet
med en meter således, at kørebanen udvides fra 6 til 7 meter, med cykelsti i
begge sider på 1,5 meter, 2 skillerabatter
1,5 meter og yderrabat på 1 meter. Han fremlagde ny tegning over projekt uden grøfter. Ved åen etableres i
stedet en 30 cm. bred cykelstribe, 1,20 meter asfalt og 1 meter yderrabat og
autoværnet vil fortsat danne fredningsgrænsen. Han forventer, at der graves
udefra vejen og ca 3 meter ind i det fredede område. Beplantningen ved åen
vil formentlig til en vis grad blive fjernet.

•

a

Formanden henvi~te til den fremlagte skrivelse fra Buderupholm Statsskovdistrikt, hvorefter fredskovpligten er ophævet på arealerne.
Annemarie Christensen oplyste, at hun ikke forventer §-3 problemer og at
amtet ikke har indvendinger mod proj ektet under forudsætning af, at gravearbejderne fortages udefra vejen og ind i det fredede område.
Repræsentanterne fra Nørager og Arden kommuner fandt det uheldigt, at cykelstien indskrænkes på det sted, der har de dårligste oversigtsforhold.

•

Side 2/2
Sortsøe Jensen henstillede til vej myndighederne
stighedsbegrænsning på stedet.

at overveje at etablere ha-

Henrik Ussing stillede sig tvivlende overfor den politiske beslutning om at
etablere cykelstien. løvrigt ser han gerne hastighedsbegrænsning af hensyn
til kronvildtet, der i stort antal krydser vejen på dette sted.
Stig Winniche oplyste, at såfremt cykelstiprojektet ikke gennemføres vil
amtet alligevel udvide kørebanen.
Nævnet voterede og meddelte dispensation til det ansøgte, dog således at der
alene foretages indgreb indtil ca. 2,5 meter ind i det fredede område j fr. det
nu fremlagte projekt.

•

Der vejledtes om klageadgangen. Klagefrist regnes fra modtagelse af skriftlig afgørelse .

Sortsøe Jensen.

•

Fredningsnævnet
for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Amt

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

•

FS 7112003 - Deres j.nr. 9-26-119-0001-03
borg Å.

Aalborg, den 3/12-2003

- ny gangbro over Linden-

Ved skrivelse af3. oktober 2003 har De for Buderupholm Statsskovdistrikt
fremsendt en ansøgning om udskiftning af en gangbro over Lindenborg Å
og i forbindelse hermed udført en spang over engen nord for broen.
Der vedlægges protokoludskrift.
Efter mundtlig og skriftlig votering har nævnet dispenseret fra afgørelse om
fredning af Gravlevdalen m.v. af 15. februar 2002 til det ansøgte.

•

•

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre ekspedition. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Flemming Møller Mortensen
3. Niels Thomsen
4. Skørping Kommune
5. Støvring Kommune
6. Danmarks Naturfredningsforening
7. Danmarks Naturfredningsforening, att. Michael Wulff
8. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ole Bjerregaard
9. Skov- og Naturstyrelsen
10. Buderupholm Statsskovdistrikt
11. Friluftsrådet, att. Thomas Elgaard jensen

•

Onsdag, den 19. november 2003 foretog fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS.71/2003:
Ansøgning om tilladelse til etablering af ny gangbro over Lindenborg Å
190 meter opstrøms udløbet fra Lille Blåkilde samt nedlæggelse af eksisterende gangbro ca. 155 meter fra udløbet fra Lille Blåkilde på arealer
der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002 om
fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

•

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem fra
Støvring Kommune, Niels Thomsen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen.
For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte Lars P. Jacobsen og Søren Kjær.
For Friluftsrådet mødte Torben Bartholin.
Der fremlagdes skrivelse af3. oktober 2003 fra Nordjyllands Amt med et
bilag samt skrivelse af3. november 2003 fra Buderupholm Statsskovdistrikt
med bilag l - 4.

•

Lars P. Jacobsen orienterede om, at den eksisterende, faldefærdige bro over
Lindenborg Å tænkes nedlagt og erstattet med en ny, ca. 2 meter bred og ca.
l meter høj bro udført i træ i forbindelse med ca. 100 meter spang på Støvringsiden indtil nogenlunde tørt terræn.
Ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod det ansøgte. Skørping
Kommune og Støvring Kommune havde meddelt, at man ikke havde indvendinger mod proj ektet.
Sagen udsat på forelæggelse for nævnsmedlemmet

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen.

fra Skørping Kommune.

•

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

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

Aalborg, den 26. november 2003.

Vedr.
FS 79/2003: Deres j.nr. 9-03-1-524-0001-03.
Ansøgning om tilladelse til etablering af buslomme ved landevej 524 i
Rebild Bakker på et areal omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15.
februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms
dele af Lindenborg Å.

Ved skrivelse af 14. november 2003 har De på vegne Nordjyllands Amts
Vej kontor ansøgt om etablering af en buslomme på Rebildvej, vej nr. 524.
Fredningsnævnet afholdt den 19. november 2003 besigtigelse og forhandling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.
Arealet, der ønskes inddraget til buslomme, er beliggende i et området omfattet af fredningesnævnets kendelse af 15. februar 2002 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele afLindenborg Å, hvorefter
der bla. ikke må foretages terrænændringer.
Nævnet besluttede, under hensyntagen til det begrænsede indgreb tæt på vejarealet, at imødekomme det ansøgte.
Tilladelsen, der er medelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3
år.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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Onsdag, den 19. november 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

•

FS 79/2003:
Ansøgning om tilladelse til etablering af buslomme ved landevej 524 i
Rebild Bakker på et areal omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15.
februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms
dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Flemming Møller Mortensen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,
For Skørping Kommune mødte Finn 0sterbæk,
For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte Søren Kjær og Jens Erik Nielsen,
For Friluftsrådet mødte Torben Bartholin.

Der fremlagdes skrivelse af 14. november 2003 med bilag l og 2.
Formanden orienterede om fredningskendelsen, hvorefter der ikke må foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering.
Annemarie Christensen henviste til det fremlagte materiale og oplyste, at
buslommen af trafiksikkerhedsmæssige grunde ønskes etableret overfor den
eksisterende holdeplads ved Rebildvejs sydside. Udstrækning 3,5 x 50 meter. Belægning, armeringssten med græs. Dette vil medføre at grøften i en
vis udstrækning skal inddrages og rørlægges.
Ingen havde indvendinger mod det ansøgte.

Nævnet voterede og besluttede at tillade det ansøgte, men opfordrede til, at
ansøgerne undersøger mulighederne for at sætte passagerer af på eksisterende buslomme i modsatte side afvejen.
Der vejledtes om klageadgang.
Således passeret.

Sortsøe Jensen.

Fredningsnævnet for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

RE6.NR.

Amt

Skov- og Naturstyrelsen
Buderupholm Statsskovdistrikt
Møldrupvej 26
9520 Skørping

Aalborg, den 9. juni 2004

FS 34/2004 - Deres j.nr. SN 2001-1211/14-0002 - nedgravning
kabel til Gryden i Rebild Bakker.

af nyt el-

Ved skrivelse af 1. juni 2004 har De fremsendt en ansøgning fra Rebildselskabet om renovering af el-forsyningen til festpladsen i Rebild Bakker i form
af nyt kabel, med kabelplov nedlagt fra hovedindgangen via stien mod Sønderkol over stadepladsen til stien mellem hovedtrappen og Gryden.
Nedlæggelsen sker over arealer omfattet af deklaration af 10. juli 1930,
Overfredningsnævnets kendelse af 11. november 1963 og fredningsnævnets
afgørelse af 15. februar 2002.
Der er endvidere søgt om etablering af nyt el-udtag ved Stadepladsen.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Da det ansøgte ikke medfører terrænændringer og under forudsætning, at der
sker fuldstændig retablering af overfladen, tillades det ansøgte.
Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

F,redningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skørping Kommune
Teknik & Miljø
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

"

Aalborg, den 23/06-2004

FS 39/2004 - vedrørende opstilling af scene, telte m.v. til musikarrangement i Rebild.

Ved skrivelse af 21. juni 2004 har De anmodet om tilladelse til opstillinger
m.v. til musikarrangement den 15. august 2004 i samme omfang som tilladt
ved nævnets skrivelse af3. juli 2003.
Opstilling vil begynde den 12. august og nedtagning ske umiddelbart efter
16. august 2004.
Det fremgår af den tidligere tilladelse, at de berørte arealer er matr,nr. 42q,
4c, 3b og 42am Rebild til parkeringsformål samt matr.nr. 3b og 42c til festplads.
•

Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. januar 1940
og 11. november 1963 og fredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002
om fredning af Gravlevdalen m.v.
Da arrangementet er ganske midlertidigt og da der ikke er oplyst skader på
arealerne efter den seneste tilladelse, kan nævnet meddele tilladelse til det
ansøgte.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

•

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
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klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

•

•

1. Knud Erik Jeppesen
2. Flemming Møller Mortensen
3. Danmarks Naturfredningsforening
4. Danmarks Naturfredningsforening att. Michael Wulff
5. Nordjyllands Amt
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Buderupholm Statsskovdistrikt
8. Friluftsrådet att. Thomas Elgaard Jensen

•

•

Fredningsnævnet for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Støvring Kommune
Teknisk Forvaltning
Hobrovej 88
9530 Støvring

FS 40/2004, vedrørende
sterende fritidshus .

Amt

Aalborg, den 27. juli 2004

Deres j.nr. 145/04 - om- og tilbygning til eksi-

Ved skrivelse af 21. juni 2004 har De forelagt nævnet en ansøgning om omog tilbygning til fritidshus på matr.m. 5p Gravlev.
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnet s afgørelse af 15. februar 2002
om fredning af Gravlevdalen m.v. men er i denne afgørelse anført med en
signatur, hvorefter fredningen ikke skal være til hinder for bebyggelse.
For Naturklagenævnet har sagsrejseme ændret påstand med hensyn til en del
ejendomme, der er angivet med denne signatur.
AfNaturklagenævnets tilkendegivelse af 3. juni 2004 fremgår, at signaturen
i fredningsnævnet s afgørelse opretholdes for så vidt angår matr.m. 5p Gravlev.
Nævnet har herefter ikke indsigelser mod de ansøgte byggearbejder.
Afgørelsen, der er truffet efter forretningsordenens § 9, stk. 4 i henhold til
kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage
fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

"

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

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.
Aalborg, den 4. januar 2005

Vedr. FS 69/2004:

Ansøgning om tilladelse til at etablere en spunsvæg af træ og et ånært
dige ved Buderupholm Fiskeopdræt A/S på matr.nr. 1 hu og 1 eo Buderupholm Hovedgaard, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å. (Deres j.nr. 8-70-51-81-845-0008-04)

Ved skrivelse af 18. november 2004 har De på vegne Buderupholm Fiskeopdræt ApS ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at etablere dels en
spunsvæg dels et ånært dige m.v. ved fiskedammene.
Fredningsnævnet afholdt den 22. december 2004 besigtigelse og forhandling
i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges.

•

Arealerne er omfattet affredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002 vedrørende fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af LindenborgA .
Fredningsnævnet besluttede at tillade det ansøgte i overensstemmelse med
fremlagt tegningsmateriale som præciseret under besigtigelsen, idet projektet ikke skønnes at indebære forringelser i de landskabelige værdier i det i
forvejen påvirkede dambrugsområde eller væsentlige påvirkning af de interesser, der ligger til grund for udpegningen til habitatområde.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
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der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

•
kopi er sendt til :

•

•

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Støvring Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Buderupholm Fiskeopdræt ApS .

København,
at1. Ole Bjerregaard,

<

.\

•

Onsdag, den 22. december 2004 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i
FS 69/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at etablere en spunsvæg af træ og et ånært
dige ved Buderupholm Fiskeopdræt AIS på matr.nr. 1 hu og 1 eo Buderupholm Hovedgaard, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.
•

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen og Bjarke
Jensen
For Støvring Kommune mødte Anne Grethe Andreasen,
For Buderupholm Fiskeopdræt ApS mødte Thomas Kristensen og Flemming Kristensen.

Der fremlagdes :
- skrivelse af 18. november 2004 fra Nordjyllands Amt, Naturkontoret med
de deri nævnte bilag,
- skrivelse af 19. december 2004 fra Danmarks Naturfredningsforenings
kalkommite.

10-

- kortbilag med angivelse af koter m.v.
Formanden orienterede kort om fredningsbestemmelserne for disse arealer,
hvorefter der ikke må foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning
eller planering. Der må ikke ske indgreb i vandløbene, og efter delmålene
for området skal kildefelter m.v. beskyttes.
Flemming Kristensen orienterede om det påtænkte projekt til sikring mod
oversvømmelse fra Lindenborg A af fiskedammene og særligt af dambrugets renseanlæg, der ligger nærmest åen. Han fremlagde ovennævnte kortbilag med angivelse af de steder, der ønskes foretaget en sikring, dels i form af
en forhøjelse på ca. 35 cm ved oplægning af sveller evt. betonblokke oven
på allerede eksisterende afskærmninger over en strækning på i alt 365 meter,
dels ved oplægning af et græsdige i 45 cm' s høj de og 60 meters længde ved
bunden af en kanal. Han præciserede, at anlæggene ikke forudsatte nedbankning af spunsvægge i terrænet og at afskærmningeme over terræn vil blive
græsdækkede som de omgivende arealer. Der vil dog ved enkelte damme
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blive behov for spunsvægge under terræn, men ikke dybere end dammenes
bundkoter.
Bjarke Jensen havde ingen indvendinger mod det ansøgte, men bemærkede,
at amtet sædvanligvis anvender afstivninger ned til 4 meters dybde.
Claus Riber Knudsen havde ingen fredningsmæssige indsiger mod det ansøgte, der ikke vil få konsekvenser for EF-Habitatområde eller EF-Fuglebeskyttelsesområde.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte i overensstemmelse med det fremlagte materiale. Det pålagdes tilsynsmyndigheden at indbringe sagen påny, såfremt det tilladte måtte vise sig utilstrækkeligt.
De mødende blev klagevejledt.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

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

Skørping Kommune,
Økonomi og Planlægning,
Skørpingvej 7,
9575 Temdrup.

Aalborg, den 4. januar 2005.

FS 70/2004 : Deres j.nr. 01.02.00P20, ansøgning om tilladelse til at ombygge parkeringspladsen ved Rebild Bakker på matr.nr. 4c Rebild By,
Skørping, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar
2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af
Lindenborg Å .

•

Ved skrivelse af29. november 2004 har De anmodet om fredningsnævnets
tilladelse til renovering af parkeringsplads og til etablering af opholdspladser samt parkeringsareal foran Spillemandsmuseet og Roldhøj i Rebild Bakker.
Nævnet afholdt besigtigelse og forhandling den 22. december 2004.
Udskrift af forhandlingsprotokollen

vedlægges til orientering.

Som det fremgår deraf besluttede nævnet at imødekomme det ansøgte således, at parkeringspladsen renoveres og der foran et nyt indgangsparti til
Spillemandsmuseet tillades en belægning med granit og iøvrigt et parkeringsareal, der asfalteres bortset fra parkeringsbåsene, der belægge med
græsarmeringssten. Herudover tillodes grusbelagte opholdpladser med borde
og bænke og solitærtræer.
Afgørelsen er truffet i henhold til kendelsen og i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.
Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

"
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kopi er sendt til :
1. Knud Erik Jeppesen,
2. Flemming Møller Mortensen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Buderupholm Statsskovdistrikt.

•

•

I

København,
att. Michael Wullf,

Onsdag, den 22. december 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i
FS 70/2004:

Ansøgning om tilladelse til at ombygge parkeringspladsen ved Rebild
Bakker på matr.nr. 4c Rebild By, Skørping, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Flemming Møller Mortensen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,
For Skørping Kommune mødte Finn Østerbæk,
For Skov- og Naturstyrelsen mødte Jens Erik Nielsen.

Der fremlagdes skrivelse af 29. november 2004 fra Skørping Kommune,
Økonomi og Planlægning med bilag l - 2.

Formanden orienterede indledningsvist om fredningskendelsens indhold,
hvorefter der ikke er hindringer for det ansøgte på arealer med gårdspladssignaturer. Herudover må der ikke foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering.
Det oplystes, at den eksisterende asfalterede parkeringsplads er omfattet af
gårdspladssignatur i fredningskendelsen.
Finn 0sterbæk oplyste, at der syd for det eksisterende asfalterede parkeringsareal påtænkes anlagt 10 x 50 meter grus arealer med borde og bænke
og plantning af solitærtræer. Det eksisterende grusbelagte parkeringsareal
foran Spillemandsmuseet ønskes renoveret således, at der asfalteres 12 meter fra nuværende fortorvskant og derefter græsdækkes ca. 5 meter. Som det
fremgår aftegningsmaterialet
indgår det som en del afprojektet at flytte
indgangen til Spillemandsmuseet. Asfalteringen vil blive sammenfaldende
med den eksisterende asfaltering af det store parkeringsareal. Der vil alene i
det sydvestlige hjørne blive tale om en afgravning på Yz meter. I øvrigt sker
anlæggene på terræn.
Amtet havde ingen indvendinger mod opholdsarealerne og under hensyntagen til, at parkeringsarealeme foran Spillemandsmuseet har været der i mange år, heller ingen bemærkninger til denne del afprojektet.
Nævnet voterede. Der var ingen indvendinger mod renovering af parkeringspladsen og etablering af opholdsarealet.
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Efter forhandling opnåedes enighed om at alene den centrale indkørselsbane
til pladsen foran Spillemandsmuseet asfalteres og der sker befæstning ud for
indgangen medens parkeringsbåsene dækkes med græsarmeringssten.
De mødende orienteredes om klageadgangen.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

•

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

Støvring Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset, Hobrovej 88
9530 Støvring.

Aalborg, den 11. april 2005

Vedr. FS 12/2005:
Ansøgning om lovliggørelse af pumpestation med styreredskab, legeplads og jordregulering på matr. 15a og 6p Gravlev by, Gravlev, der er
omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002.

•

Ved skrivelse af 10. februar 2005 under Deres jr.nr. 06.01.03P20 204-00395
har De ansøgt om lovliggørelse af en etableret pumpestation med styreredskab, beliggende i Gravlev by. Endvidere har De ansøgt om lovliggørelse af
en ligeledes etableret legeplads og foretaget jordregulering på et plateau i
Gravlev by.
Fredningsnævnet afholdt den 30. marts 2005 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.
Under besigtigelsen udgik spørgsmålet om lovliggørelse af pumpestation og
styreredskab, idet disse er beliggende udenfor fredningen. .

•

Henset til placeringen af legepladsen, der ikke hindrer udsynet fra vejen til
de fredede arealer, beluttede fredningsnævnet at lovliggøre denne, idet det
samtidig tilkendegaves, at den allerede foretagne jordregulering skulle færdiggøres med fjernelse af jord- og stendynger inden l. maj 2005 ved Støvring Kommunes foranstaltning samt tilsåning med græs.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk.log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

•

Sortsøe Jensen.

Kopi er fremsendt til orientering til :
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1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Søren Pindstrup .

•

•

København,
att. Ole Bjerregaard,

Onsdag, den 30. marts 2005 afholdt fredningsnævnet for Nordjyilands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 12/2005:
Ansøgning om lovliggørelse af pumpebrønd med styreredskab, legeplads og jordregulering på matr.nr. 15a og 6 p Gravlev by, Gravlev, der
er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,
For Støvring Kommune, Teknisk Forvaltning mødte Morten Aaby Nielsen
og Anne Grete Andreasen,
For Skov- og Naturstyrelsen mødte Søren Kj ær og Lars Jacobsen.
Søren Pindstrup var mødt som ejer af matr.nr. 15a Gravlev by, Gravlev.
Danmarks Naturfredningsforenings
meldt afbud.

lokalkommite vi Ole Bjerregård havde

Der fremlagdes skrivelse af 10. februar 2005 med bilag 1 - 3 fra Støvring
Kommune.
Formanden indledte mødet med at orientere om indholdet af fredningsnævnet kendelse, hvorefter der ikke må foretages terrænændringer eller opstilles
skure, boder eller master.
Det oplystes, at der ikke er udarbejdet lokalplan for området.
Under besigtigelsen konstateredes det, at pumpestation med styreredskab er
beliggende udenfor fredningsgrænsen, hvorfor sagen sluttedes for så vidt angår denne del af ansøgningen.
Herefter besigtigedes en indrettet legeplads beliggende på et græsdækket,
fladt areal i nærheden af Grav lev Kildebæk midt i byen, ejet af Søren Pindstrup. Der er opstillet gyngestativ, borde og bænke m.v. samt oplagret dynger
med jord og sten, hidrørende fra vej arbejderne.
Søren Pindstrup oplyste, at han har samtykket i etablering af legepladsen,
men han har et ønske om at jord- og stendynger fjernes.
Morten Aaby Nielsen tilkendegav, at j ord- og stendynger vil være fjernet inden 1. maj 2005. For så vidt angår legepladsen oplystes det, at der skal byggetilladelse til etablering heraf. Et areal, hvor græstørven er fjernet, vil inden
samme frist være tilsået.

Amtet tilkendegav, at legepladsen er i strid med fredningen.
Nævnet voterede og besluttede at godkende den ansøgte legeplads, særligt
under hensyn til beliggenheden i tilknytning til byområdet, idet det tilkendegaves', at jord- og stendynger skal være fjernet ved Støvring Kommunes foranstaltning senest den 1. maj 2005.
De mødte orienteredes om klageadgangen.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.

..

•

•

REG.NR.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Opera i Rebild
ved Henning Olsen
Rebild-Skørping Turistbureau
9520 Rebild

Aalborg, den 3. juni 2005

FS 27/2005

Ved skrivelse af 12. maj 2005 har De anmodet om fredningsnævnets tilladelse til at afholde opera-forestilling i Rebild den 14. august 2005, idet opstilling vil begynde den 11. og nedtagning finde sted den 15. august 2005.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.
Der meddeles hermed tilladelse til det ansøgte på vilkår m.v. i øvrigt som er
anført i tilladelse af23. juni 2004, der vedlægges i kopi.

Sortsøe Jensen

•
kopi sendt til:

•

1. Knud Erik Jeppesen
2. Flemming Møller Mortensen
3. Danmarks Naturfredningsforening
4. Danmarks Naturfredningsforening att. Michael Wulff
5. Skørping Kommune
6. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
7. Buderupholm Statsskovdistrikt
8. Friluftsrådet att. Thomas Elgaard Jensen
9. Skov- og Naturstyrelsen

Hadehusvej 17
. 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skørping Kommune
Teknik & Miljø
Skørpingvej 7
9575 Temdrup

FS 39/2004 - vedrørende
ment i Rebild.

Aalborg, den 23/06-2004

opstilling af scene, telte

ID.V.

til musikarrange-

Ved skrivelse af 21. juni 2004 har De anmodet om tilladelse til opstillinger
m.v. til musikarrangement den 15. august 2004 i samme omfang som tilladt
ved nævnets skrivelse af 3. juli 2003.
Opstilling vil begynde den 12. august og nedtagning ske umiddelbart efter
16. august 2004.
Det fremgår af den tidligere tilladelse, at de berørte arealer er matr.nr. 42q,
4c, 3b og 42am Rebild til parkeringsformål samt matr.nr. 3b og 42c til festplads.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens
•

§ 9, stk. 4.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. januar 1940
og 11. november 1963 og fredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002
om fredning af Gravlevdalen m. v.
Da arrangementet er ganske midlertidigt og da der ikke er oplyst skader på
arealerne efter den seneste tilladelse, kan nævnet meddele tilladelse til det
ansøgte.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage. at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret. når

Side 2/2
• klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

•

l. Knud Erik Jeppes en
2. Flemming Møller Mortensen
3. Danmarks Naturfredningsforening
4. Danmarks Naturfredningsforening att. Michael Wulff
5. Nordjyllands Amt
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Buderupholrn Statsskovdistrikt
8. Friluftsrådet att. Thomas Elgaard Jensen

REG.NR.79'/5:

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Støvring Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

Aalborg, den 29. juni 2005

FS 40/2005 - vedr. Deres j.nr. 100/05

Ved skrivelse af 24. juni 2005 har De forelagt nævnet en ansøgning om tilladelse til stalddørsalg fra eksisterende bygninger på Thingbæk Mølle dambrug, Røde Møllevej 5, Skørping og i forbindelse hermed opstilling af to
henvisningsskilte ca. 0,25 m2, det ene efter det oplyste placeret på parkeringsplads på matr.nr. 19 a Oplev, det andet ved bygningerne på matr.nr.
19 s smst.
Ejendommene er omfattet affredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002
om fredning af Gravlevdalen, hvorefter der ikke må opstilles tekniske anlæg
m.v.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.
Under forudsætning, at skiltene får en diskret udformning og ejernes tilladelse foreligger, kan nævnet tillade det ansøgte, da skiltene placeres i umiddelbar forbindelse med eksisterende bygninger eller parkeringsplads.
Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

00

\

Side 2/2
Kopi sendt til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Niels Thomsen
3. Nordjyllands Amt
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ole Bjerregaard
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Niels Moes, Røde Møllevej 18,9520 Skørping
8. Dansk AkvakuItur, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

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

Bodil Tej g Krunderup og
Lars Krunderup,
Hobrovej 200, Gravlev,
9530 Støvring.

Aalborg, den 31. august 2005.

•

Vedr.
FS 36/2005 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til matr.nr. S k Gravlev by, Gravlev, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Ved skrivelse af 16. juni 2005 har De ansøgt om tilladelse til at opføre en
tilbygning til ovennævnte ejendom.
Nævnet afholdt besigtigelse og forhandling i sagen den 24. august 2005. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

•

Ejendommen er omfattet af ovennævnte kendelse, der ved en forhåndstilkendegiveIse fra Naturklagenævnet vedrørende Deres ejendom er ændret således, at fredningsnævnet skal udøve bebyggelsescensur i overensstemmelse
med indholdet af den tidligere fredning af ejendommen.
Nævnet har under hensyntagen til, at tilbygningen ikke kan ses fra omgivelserne samt at andre løsninger arkitektonisk ikke har været mulige, besluttet
at imøekomme ansøgningen.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

•

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

.\
•

Side 2/2
Sortsøe Jensen

kopi er fremsendt til :
1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Støvring Kommune,
4. Nordjyllans Amt, Naturkontoret,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Danmarks Naturfredningsforening,
7. Buderupholm Statsskovdistrikt,
8. Skov- og Natyrstyrelsen.

•

•

•

København,
att. Ole Bjerregaard,

.\

•

Onsdag, den 24. august 2005 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i
FS 36/2005:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på matr.nr. 5 k
Gravlev by, Gravlev, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
15. februar 2002 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.
For Støvring Kommune mødte Leif Friis,
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,
For Skov- og Naturstyrelsen mødte Ole Jappe.
Ejerne Bodil Tejg Krunderup og Lars Krunderup var mødt.
Der fremlagde s skrivelse af 16. juni 2005 med bilag 1 - 8.

•

Formanden orienterede indledningsvist om, at der foreligger en tilkendegivelse fra Naturklagenævnet, der behandler fredningsnævnets kendelse af 15.
februar 2003, at der på denne ejendom ikke udlægges et have-gårdspladsareal, men at den tidligere fredningskendelses censurbestemmelse bør opretholdes. Affredningsnævnets kendelse af 19. maj 1964 fremgår, at bebyggelse og tilbygning kræver nævnets godkendelse af tegning og situationsplan.
Ejerne oplyste, at der oprindeligt i fredningskendelsen var tilladelse til at bebygge grunden med 3 huse. Efter ændring i planlovgivningen kan yderligere
bebyggelse ikke tillades, hvorfor der alene på grunden, der er 15.500 m2, er
bebygget med deres ejendom, der er et A-hus. De har forsøgt mange mulige
løsninger for tilbygninger, der er særdeles vanskelige til et A-hus. Det ansøgte projekt er en 6 x 6 x 6 meter tilbygning mod øst, der overlapper det
eksisterende hus og terrasse mod syd. Facaden vil mod syd flugte eksisterende facade og i højden vil bygningen svare til, hvor skorstenens vest side er
hæftet mod taget. Taget på tilbygningen er vandret. Tilbygningen bliver i sin
helhed opført i samme materialer og farver som den eksisternde bygnings.
Tilbygningen vil ikke kunne ses fra det omgivende landskab.
Kommunen havde ingen indvendinger.
Nordjyllands Amt havde henset til beliggenheden i omgivelserne ingen indvendinger.
Skov- og naturstyrelsen tilsluttede sig disse bemærkninger.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

Side 2/2
De mødende klagevejledtes.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

Fredningsnævnet for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Støvring Kommune
Teknisk Forvaltning
Hobrovej 88
9530 Støvring

FS 59/2005 - vedr. matr.nr.

•

Amt

Aalborg, den 27. december 2005

5 p Gravlev, Deres j.nr. 2005302.

De har den 31. oktober 2005 fremsendt en ansøgning om bebyggelse på
matr.nr. 5p Gravlev beliggende inden for området for Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlev-dalen, hvorefter nævnet
har censurbeføjelse.
Nævnet har afholdt besigtigelse den 23. november 2005. Protokoludskrift er
tidligere udsendt.
De har nu fremsendt reviderede tegninger nr. (99) 1.0.0., revid~rede den 6.
december 2005.
Sagen har herefter været behandlet skriftligt.

•

Da de nu fremsendte tegninger opfylder nævnets betingelser under besigtigelsen, kan det nu fremsendte forslag til bebyggelse j fr. vedlagte kopi aftegninger godkendes .
Det er en betingelse, at beplantningen på grunden syd for huset opretholdes.
Afgørelsen, der er truffet i henhold til kendelsen kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

•

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

Sortsøe Jensen

Side 2/2
Kopi til:
l. Knud Erik Jeppesen
2. Niels Thomsen
3. Nordjyllands Amt, j.nr. 8-70-51-81-845-0008-05
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Michael Wulff
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Else og Flemming Jespersen, Haraldsgade 29,9700 Brønderslev

•

•

-,
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Facade mod øst.

Facade mod nord.
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Facade mod syd.
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Bebygget areal: 99,0 m2•
Tegner

BS
Facade mod vest.

e
PLAN / FACADER (Forslag).
Mål 1 : 100.

O~'r-i~æd

*W]

Bygningskonstruktør M.A.K - Bent Svenningsen, GI. Byvej 17,9480 Løkken.
Tlf. 98998973 - Mobil 51 548973 - E-mail.BeSve1N@mail.dk

•

Bygherre:

MOl:

Flemming Jespersen, Haverslevvej 8, Støvring.

1 : 100.

Emne:

Tegn. nr.:

PLAN / FACADER ( Forslag ).
Konstr.:

Dato:

Rev.:

Rev.:

Sog nr.:

Bent S.

18.10.05

24.10.05

06.12.05

104-05.

Denne tegning forbliver min ejendom og må ikke uden min medvirkende
tredie person eller konkurrerende firmaer.

kopieres eller lægges til grund for tilvirkning,

(99)1.0.0
forevisning eller udlånIng til

•

Fredningsnævnet
Badebusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 9630700

for Nordjyllands

Amt

Støvring Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

FS 4/2005 - vedrørende

•

Aalborg, den 10. januar 2006

matr.nr.

1 db Buderupholm,

j.nr. 012/05

Den 27. januar 2005 har De forelagt fredningsnævnet spørgsmålet om lovliggørelse i forhold til fredningskendelser af en fiskehytte på matr.nr. Idb
Buderupholm.
Ejendommen er nu omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af26. oktober
2005 om fredning af Gravlev-dalen m.v. og var tidligere omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. november 1963. Sidstnævnte sag var rejst
over for fredningsnævnet i foråret 1954.
Ingen af disse afgørelser nævner den nævnte hytte eller kræver fjernelse af
lovlig bebyggelse men indeholder et forbud mod nybygninger.

•

Efter anmodning har Nordjyllands Amt den 6. januar 2006 afgivet en udtalelse om hyttens alder.
Det fremgår heraf bl.a., at hytten er indtegnet på Geodætisk Instituts kort fra
1960 men findes ikke på kort fra 1948.
Af udlejningstilladelse fra Boligministeriet af 17. maj 1973 fremgår som
ejers oplysning, at udlejning af et sommerhus er påbegyndt i 1946 og udlejning de seneste 15 år har været til samme ejer.
Under disse omstændigheder finder nævnet ikke med tilstrækkelig sikkerhed
at kunne fastslå, at hytten er ulovligt opført inden for'fredningernes retsvirkningsperiode.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.
Klage over udtaleisens indhold kan indgives til Naturklagenævnet inden 4 uger. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
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først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

•
Kopi til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Niels Thomsen
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
4. Nordjyllands Amt, Virksomhedskontoret - j.nr. 8-70-21-6-845-0002-05
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Michael Wu1ff
7. Skov- og Naturstyrelsen
8. Buderupholm Statsskovdistrikt
9. Thomas Christensen, Vestervænget 12,9530 Støvring

•

Fredningsnævnet
for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Opera i Rebild
KulturStationen
9520 Skørpingn

•

Amt

Aalborg, den 2. maj 2006

ø

FS 32/2006 vedr. ansøgning om opstilling af scene, telte m.v. til musikarrangement i Rebild den 13. august 2006.

Ved skrivelse af 5. april 2006 har De ansøgt om tilladelse til opstilling af
scene m.m. i forbindelse med et arrangement i Rebild den 13. august 2006.
Opstilling og nedtagning vil ske indenfor perioden 10. - 14. august 2006.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 10, stk. 5.

Der meddeles tilladelse som til tidligere års arrangementer, hvorefter der ikke har været forelagt nævnet klager.
Tilladelsen er meddelt på vilkår som tidligere år j fr. tilladelse af23. juni
2004, der vedlægges i kopi.

•

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til fredningsafgørelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

•
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•

Kopi sendt til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Flemming Møller Mortensen
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Michael Wulff
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Buderupholm Statsskovdistrikt
8. Friluftsrådet, att Thomas Elgaard Jensen

Fredningsnævnet for Nordjyllands
. Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Amt

Skørping Kommune
Teknik & Miljø
Skørpingvej 7
9575 Temdrup

FS 39/2004 - vedrørende
ment i Rebild.

Aalborg, den 23/06-2004

opstilling af scene, telte m.v. til musikarrange-

Ved skrivelse af 21. juni 2004 har De anmodet om tilladelse til opstillinger
m.v. til musikarrangement den 15. august 2004 i samme omfang som tilladt
ved nævnets skrivelse af 3. juli 2003.
Opstilling vil begynde den 12. august og nedtagning ske umiddelbart efter
16. august 2004.
Det fremgår af den tidligere tilladelse, at de berørte arealer er matr.nr. 42q,
4c, 3b og 42am Rebild til parkeringsformål samt matr.nr. 3b og 42c til festplads.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Arealerne er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af20. januar 1940
og ll. november 1963 og fredningsnævnets afgørelse af 15. februar 2002
om fredning af Gravlevdalen m.v.
Da arrangementet er ganske midlertidigt og da der ikke er oplyst skader på
arealerne efter den seneste tilladelse, kan nævnet meddele tilladelse til det
ansøgte.
Tilladelsen. der er meddelt i medfør afnaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet tIl videre foranstaltning.

•

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder. såfremt den Ikke udnyttes mden 3 elr.
Det er en betmgeise for Naturklagenævnets behandling af en klage. at der
indbetales et gebyr pa 500 kr. ~aturklagenævnet vil opkræve gebyret. nar

Side 212
. klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlIngen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

•

1. Knud Erik Jeppesen
2. Flemming Møller Mortensen
3. Danmarks Naturfredningsforening
4. Danmarks Naturfredningsforening att. Michael Wulff
5. Nordjyllands Amt
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Buderupholm Statsskovdistrikt
8. Friluftsrådet att. Thomas Elgaard Jensen

t"

•

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

Amt,

Støvring Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

Aalborg, den 4. oktober 2006.

•

Vedr. FS 66/2006:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende beboelse på matr.nr. 20 b Oplev by, Gravlev, der er omfattet af Naturklagenævnets kendelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Ved skrivelse af 8. september har De under Deres j.nr. 200/263 på vegne
Lars-Bo Jøker ansøgt om tilladelse til at opføre ovennævte tilbygning.
Fredningsnævnet afholdt den 27. september 2006 besigtigelse på ejendommen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

•

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets kendelse af26. oktober 2005
vedrørende Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å,
hvorefter der ikke må opføres bygninger i det fredede område. Da ejendommen ikke er noteret med have-gårdspladssignatur, kræver den ansøgte tilbygning dispensation fra fredningskendelsen.
Som det fremgår af forhandlingsprotokollen besluttede nævnet at principgodkende den ansøgte bygning størrelsesmæssigt med fladt tag, påmonteret
et let rækværk indenfor gavltrekanten og udført i samme materialer og farver
som denne. Det forudsattes, at tilbygningens vægge i det væsentlige udgøres
af småsprossede vinduer af samme type som i det eksisterende hus.
Nævnet forbeholder sig at godkende endeligt tegningsmateriale.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

•

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
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•

"'først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen .

Sortsøe Jensen .

•
kopi er fremsendt til :
1. Knud Erik Jeppesen,

•

2. Niels Thomsen,
3. Støvring Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Lars-Bo Jøker.

,

,\1

'Onsdag, den 27. september 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 66/2006:

Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende beboelse på matr.nr. 20 b Oplev by, Gravlev, der er omfattet af Naturklagenævnets kendelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

•

For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Michael Wulff,

Pia Jøker var mødt.
Der fremlagdes skrivelse af 8. september 2006 med bilag 1 - 7.
Nævnsformanden oplyste om at der ifølge fredningskendelsen ikke må opføres ny bebyggelse. Idet denne ejendom ikke er belagt med have-gårdspladssignatur, vil opførelse af den projekterede tilbygning derfor kræve dispensation fra fredningskendelsen.
Pia Jøker korrigerede de fremlagte tegninger og oplyste, at der søges om dispensation til at opføre en ca. 12 m2 stor tilbygning ud fra stuehust mod vest,
belagt med en fladt tag omkranset af et let gelænder. Bygningen vil hovedsagelig bestå af småsprossede, hvidmalede vinduer og ganske få mørkfarvede
brædder på en kampestenssokkel.
Danmarks Naturfredningsforening

havde ingen bemærkninger.

Støvring Kommune havde telefonisk meddelt, at der ikke var indvendinger
mod projektet, såfremt det ikke blev synligt fra Rebild Bakker.
Amtet havde ingen indvendinger mod det nu forelagte projekt, hvorimod der
var indvendinger mod et projekt i overensstemmelse med det fremlagte tegningsmateriale.
Nævnet voterede og princip godkendte en tilbygning/havestue i den ansøgte
størrelse under nærmere angivne forudsætninger svarende til ejerens korrektioner.
Sagen udsattes på fremsendelse af nyt tegningsmateriale til nævnet.

Sortsøe Jensen

REG.Nl
Mandag, den 23, april 2007 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland, SycSkoll_ MOdtaqp1 .
østlige del besigtigelse i
Og Naturst I
.",
l /tf.A
yrelsen
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FS 5/2007 :
Ansøgning om tilladelse til udlæg afny vej over matr.nr. 10 ca (nu
matr.nr. 42 I) Rebild by, Skørping, der er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild
Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministerielt udpegede medlem Hanne Thygesen og det kommunalt udpegede medlem
Niels Thomsen.
For Rebild Kommune mødte Anja Hansen og John Mønsted,
For Miljøcenter Aalborg mødte Annemarie Christensen,
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Michael Wulff,

Sammen med Ellen Hansen mødte landinspektør Knud Ravn-Christensen.

Der fremlagde skrivelse af 11. marts 2007 fra landinspektør Knud RavnChristensen med bilag 1 - 2.
Nævnsformanden redegjorde kort for fredningskendelsen, hvorefter der'ikke
må etableres nye veje.

o'

Knud Ravn-Christensen oplyste, at i forbindelse med ejerens tilkøb af
matr.nr. 10 ca Rebild by, Skørping mister staten, der forventes at blive den
fremtidige ejer af matr.nr. 3 c og 10 fsmst. vej adgang dertil. Der skal derfor
i henhold til lovgivningen herom etableres en vej adgang til disse matrikler.
Han har på de fremsendte bilag skitseret et forslag.
John Mønsted oplyste, at han på vegne staten protesterer mod det anvist sted
for vejudlægget, idet det er et særdeles vådt sted og med en meget værdifuld
orkideflora. Det er hans opfattelse, at spørgsmålet om vej udlæg bør afvente
et naturgenopretningsprojekt i området.
Såvel Danmarks Naturfredningsforening
de sig disse betragtninger.

som Miljøcenter Aalborg tilslutte-

Ellen Hansen bemærkede, at hun og medejeren er indstillet på at frasælge et
stykke jord, hvilket vil kunne løse spørgsmålet om statens vejadgang til arealerne.
Efter en kort votering tilsluttede nævnet sig ejerens betragtninger og sagen
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e på henvendelse til nævnet fra Skov- og Naturstyrelsen og Rebild
une.

kopi er fremsendt til :
1. Hanne Thygesen,
2. Niels Thomsen,
3. Rebild Kommune,
4. Miljøcenter Aalborg,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wu1ff,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Ellen og Jens Jørn Hansen,
9. Landinspektør Knud Ravn-Christensen.

Fredningsnævnet for Nordjylland,
sydøstlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 307000.

Landinspektørfirmaet
Knud Ravn-Christensen,
Møllebrovej 24,
9280 Storvorde.

Aalborg, den 27. september 2007.

Vedr. FS 22/2007 (FS 5/2007):
Ansøgning omm tilladelse til at udlægge en vej over matr.nr. 10 ae Rebild by, Skørping til matr.nr. 421 og 8 h samme sted.

Under fredningsnævnets møde på ejendommen Rebildvej 48, Skørping, der
ejes af Ellen og Jens Jørn Hansen drøftedes muligheden af at etablere en vejforbindelse over matr.nr. 10 ac Rebild by, Skørping til matr.nr. 41 log 8 h
samme sted.
Linjeføringen, der var indtegnet på et da fremlagt kortbilag kunne ikke accepteres af Rebild Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Miljøcenter Aalborg.
Sagen udsattes på parternes nærmere forhandlinger, herunder ejernes frasalg
af et jordstykke, der ville muliggøre en linjeføring fra det nordlige hjørne af
matr.nr. 421 mod øst over matr.nr. 10 ac til den nordvestlige del afmatr.nr 8
h i overensstemmelse med vedlagt kortbilag.
Sagen har været skriftligt behandlet i nævnet, der har besluttet at tillade det
ansøgte som ovenfor beskrevet.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk.! og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets
indbetales et gebyr på 500 kr .

behandling af en klage, at der

.agenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred;vnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
aget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

I .

Fredningsnævnet

for Nordjylland,

sydøstlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Niels Moes,
Røde Møllevej 18,
9520 Skørping.
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Skov- og NatuJ'ityrollOft

- 8 OKT,2007

Aalborg, den 3. oktober 2007.

Vedr. FS 21/2007:
Ansøgning om lovliggørelse af renovering foretaget på eksisterende
kummehus på matr.nr. llc og 15 d Oplev by, Gravlev, der er omfattet
af Naturklagenævnets
kendelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Ved skrivelse af 31. juli 2007 har De ansøgt om nævnets dispensatopn til en
foretaget renovering afkummehus på ovennænte ejendom.
Nævnet afholdt den 24. september 2007 besigtigelse og votering i sagen.
Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.
• Ejendommen er omfattet af ovennævnte fredningskendelse, hvorefter der ikke må foretages bebyggelse på ejendommen.
Nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte på vilkår, at såvel bygningens ydervægge som dens tag sortmales for derved at syne mindre i området.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er ·odtaget frafrednirtgsnævnet og Behandlingen af klagen bliver
først
egyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
de
e~ medhold i klagen.
o
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Mandag, den 24. september 2007 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland,
sydøstlige del besigtigelse og forhandling i
FS 21/2007:

Ansøgning om lovliggørelse af renovering foretaget på eksisterende
kummehus på matr.nr. Ile og 15 d Oplev by, Gravlev, der er omfattet
af Naturklagenævnets kendelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministerielt udpegede medlem Hanne Thygesen og det kommunalt udpegede medlem
Niels Thomsen.
For Rebild Kommune mødte John Mønsted og Annegrete Andreasen,
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Karsten Vestergaard,

Sammen med ejeren, Niels Moes mødte fra Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Uffe Westerberg.
Der fremlagdes :
1) ansøgning af 31. juli 2007 med bilag 1 - 2 vedrørende lovliggørelse af fore taget renovering af kurnmehus,
2) skrivelse af28. august 2007 vedrørende projekt naturgenopretning afkildeområde opstrøms Skillinbro Dambrug,
3) mailskrivelse af 17. september 2007 med udkast til Projekt Skillingbro
Naturskole med bilag A-E.
Nævnsformanden oplyste indledningsvist,
alene vedrører lovliggørelse afkummehus,
medtages som orienteringsskrivelse og de
senere måtte ønske det kan behandles som

at nærværende dispensationssag
hvorfor de under 2) nævnte bilag
under 3) nævnte bilag hvis ejeren
særskilt dispensationsansøgning.

Herefter orienterede nævnsformanden kort om Naturklagenævnets kendelse,
hvorefter der ikke må opføres ny bebyggelse på denne ejendom, der ikke er
omfattet affredningens særlige bestemmelser og haver, gårdspladser m.v.
Niels Moes oplyste, at det renoverede kurnmehus har samme ydre dimentioner som det tidligere hus, hvis 3 sider er delvist renoverede medens sydgavlen er istandsat fS.v.a. halvdelen af muren. Materialerne er som på det eksisterendehus, lecasteri, derfiemstårpudsedeNan.dsKurede.Bygningenhar
få':'·
et nyt gråligt bliktag og vinduer og døre er udskiftede. Han redegjorde desuden for, at dambruget er ved at blive omlagt til økologisk dambrug, i hvilken
forbindelse kummehuset indgår. Herudover forhandler han med Rebild
kommune om, at kummehuset fremover skal indgå som led i kommunes naturskoleundervisning samt formidling af økologisk fiskeproduktion.
Rebild Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte og bemærkede,
at det oprindelige hus har ligget længe på stedet. Det pointeredes dog, at an-
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søgeren må påregne, at kommunen ikke vil give flere på hinanden følgende
tilladelser, men derimod vil stille krav om en samlet plan for området. Endvidere bør en restaurering af kilden overvejes.
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte, idet huset har ligget længe på stedet.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte på vilkår, at såvel husets ydervægge som taget sortmales.
Demødende

Alen

Michelsen.

, Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del
Badehusvej 17,9000 Aalborg, Tlf. 96307000

Hjørring Kommune
Teknik- og Miljøområdet
Jørgen Fibigersgade 20
9850 Hirtshals

Aalborg, den 8. oktober 2007

FS 44/2007 - Deres sagsnr. 01 05 ll-K08-6-07 - plejeplan for Klosterskoven.

Den 10. maj 2001 godkendte nævnet en plejeplan for lyngklædt bakke i
Børglum Klosterskov , fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 29. maj
1935 og meddelte dispensation til fjernelse afløvtræ inden for en frist af3
år.
Idet plejen ikke er udført og dispensationen udnyttet inden fristen, har De
ved skrivelse af 12. september 2007 fremsendt forslag til plejeplan - i det
helt væsentlige i overensstemmelse med den tidligere plan - og anmodet om
fornyelse af dispensationen.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.
Nævnet kan godkende det nu fremsendte forslag til plejeplan, herunder fjernelse af selvsåede løvtræer bortset fra flerstammede bøge og karakteristiske
solitærtræer.
Godkendelsen, der sker i henhold til fredningens formål men også indeholder en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

12. maj 2015  J.nr.: NMK-522-00267  Ref.: ltp

AFGØRELSE
i sag om etablering af to fiskesøer mv. i Rebild Kommune
Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. stk. 5.
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig dels afgørelse af
29. oktober 2014 om, at der ikke kan meddeles dispensation til at etablere 2 fiskesøer samt virksomhed med kanoudlejning på ejendommens matr.nr. 1 eo Buderupholm Hgd., Buderup i Rebild Ko mmune, da det ansøgte er i strid med formålet i Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2007 om
fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur - og Miljøklagenævnet.

____________________________________________
1

Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen er af ansøger påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Ansøger har i klagen anført, at det
er ukorrekt, at det ansøgte vil indebære, at der skal ske afgravning i betydeligt omfang. Arealet er
godkendt til dambrug, og der er i forvejen kanaler, som er 2 meter dybe.
Efter klagers opfattelse vil projektet være en klar miljømæssig gevinst set i forhold til den nuvære nde anvendelse. Projektet vil endvidere have rekreativ værdi for mange fremtidige brugere samt indebære en visuel forbedring i forhold til de nuværende fiskedamme.
Sagens oplysninger
Der er ansøgt om dispensation til at omdanne nedlagte dambrugsdamme til to fiskesøer med diverse
faciliteter, herunder kanoudlejning på ejendommene matr.nr. 1 eo og 1dz Buderupholm Hgd., Buderup. Arealet udgør samlet ca. 2 ha.
Fredningsnævnet har truffet afgørelse (flertalsafgørelse) om, at et så omfattende projekt som det
ansøgte, hvor der må befrygtes påvirkning af ådalen og dens kildevæld, og hvor der vil ske afgra vning i betydeligt omfang såvel i bunden som til siderne, vil stride mod fredningens formål og derfor
ikke kan tillades.
Matr. nr. 1 eo er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2007 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje landskabelige, naturhistoriske og kultu rhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i
Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, heru nder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsomr ådet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske
interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative værdi af området.
Fredningen er opdelt i 4 delområder med hver deres delmål. Ejendommen ligger inden for delområde
C (den brede ådal nord for Røde Mølle), hvor der gælder følgende delmål:
Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for
Lindenborg Å og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som
en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet der særligt lægges vægt
på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i
form af opstemninger og engvandingsanlæg.
Ifølge § 3 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af foreko mster i jorden - heller ikke til eget brug - eller foretages opfyldning, planering eller afgravning, dog
bortset fra indgreb som led i den i § 7 beskrevne na turgenopretning. Vandreblokke må ikke fjernes.
Ifølge § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse, skure, boder, jagthytter eller lignende eller opstilles
campingvogne og andre flytbare indretninger. Ombygning elle r mindre udvidelser af eksisterende
bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningen er ikke til hinder
for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og placering kan opføres
nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende land- og skovbrugsejendomme og dambrug.
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Der må endvidere ikke, jf. § 6 anlægges nye veje, bortset fra mindre veje, der er nødvendige for
landbrugs- og skovdriften og som følger det naturlige terræn.
Begge ejendomme ligger endvidere indenfor skovbyggelinjen i naturbeskyttelseslovens § 17. Hovedparten af matr.nr. 1eo er endvidere omfattet af sø- og åbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelseslovens
§ 16.
Ejendommene ligger i Natura 2000-område nr. 18 (EF-habitatområde H 20 Rold Skov, Lindenborg
Ådal og Madum Sø samt EF-fuglebeskyttelsesområde F 3 og 4 Rold Skov).
Ifølge ansøgningen skal ind-/udkørsel til området sker via en eksisterende indkørsel , og der etableres
en parkeringsplads med plads til op mod 20 biler på et areal uden for fredningen.
Inden for fredningen anlægges der en ca. 5 meter bred grusbelagt vej fra indkørslen til en opbeva ringsplads for kanoer. Der etableres endvidere grusbelagte serviceveje omkring søerne til brug for
service, tilsyn og vedligeholdelse af disse.
Ved bredden af Lindeborg Å etableres et anlæg for isætning og ophaling af kanoer. Anlægget påtænkes udført i træ og etableret som en ”bådebro” langs bredden af Lindeborg Å – delvis i kanten af
åen og delvis på terræn. Broen opbygges med nedpressede pæle med én række i bunden af åen og
én række i terræn. Ophalingsmuligheden etableres med skråtstillede pæle i heltømmer, der føres fra
terræn og ned under vandspejlet.
Et eksisterende skur på ejendommen nedrives, og på stedet opføres en facilitetsbygning på ca. 100
m2 til brug i forbindelse med salg af fiskekort og kanoudlejning , toiletter og faciliteter for rensning af
fisk mv. Bygningen påtænkes udført som en delvis åben trækonstruktion, f.eks. som et bjælkehus,
således at kun toiletfaciliteter og teknikrum bliver lukkede. Bygningen udføres med traditionelt sa ddeltag med tagpapdækning - alternativt som et grønt tag med græstørv eller lignende.
Det fremgår af ansøgningen, at der endvidere findes at være behov for følgende faciliteter: overdækning/madpakkeshelter, læskærme, borde og bænke, affaldsbeholdere og belysning, idet dog det
eksisterende belysningsanlæg i området genanvendes i størst muligt omfang.
De ansøgte to søer etableres med vandspejl i to forskellige niveauer, som styres via reguleringsbygværker. For at opretholde konstant vandspejl i søerne påregnes disse vandforsynet fra eksisterende
kildevæld nord for Buderupholmvej.
Dybden af søerne forventes at blive 2 til 3 meter, men det skal undersøges næ rmere med henblik på
at skabe optimale levevilkår for de udsatte fisk og minimere tilgroning og dermed behov for opren sning.
Ansøger har i en supplerende redegørelse anført, at det vurderes at være muligt at etablere søerne
uden permanent tilledning af vand til disse. Det vurderes også, at det stadig er muligt at opretholde
et forholdsvist stabilt vandspejl i søerne.
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I og med der ikke etableres indløb til søerne, er der derfor heller ikke behov for etablering af et
egentligt udløb fra søerne, men der kan være behov for etablering af mulighed for overløb i perioder
med megen nedbør, og når der tilføres søerne vand fra væld i bunden af disse. Anlæg vil kunne
etableres således, at vand fra eventuelt overløb via rørlægning ledes mod nord under Buderupholmvej til dambrugtes plantelagune, hvorved vandet fra søerne vil passere dambrugets renseforanstaltninger inden udledningen til Lindeborg Å.
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at projektet vil generere en mængde overskudsjord. Det skal
i givet fald afklares, om denne kan/må indbygges helt eller delvist på arealet, eller om terrænregulering er udelukket og jorden dermed skal bortskaffes.
Det er ansøgers vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke området i negativ retning. Projektet vil tværtimod tilføre området et aktiv, der naturmæssigt vil kunne forskønne og gavne området,
også i forhold til fredningens målsætning, og tilføre området en rekreativ aktivitet, der ikke i forvejen
findes i den del af kommunen, og dermed på bedste vis supplere de øvrige rekreative aktiviteter inden for friluftsliv i området. Ejeren har oplyst, at han har indgået aftale med områdets hoteller, restauranter og vandrerhjem omkring muligheden for fiskeri i søerne for deres gæster.
Det eneste alternativ til projektet vil være dambrugsdrift, som - når der ses på de miljømæssig parametre - samlet set udgør en væsentlig større belastning end det ansøgte projekt.

Naturstyrelsen har overfor fredningsnævnet bl.a. anført, at der på det areal, der ønskeks omdannet
fra nedlagte dambrugsbassiner til to fiskesøer, ikke er registreret forekomst af særlige naturtyper fra
udpegningsgrundlaget.

Rebild Kommune har overfor fredningsnævnet anført, at byrådet har besluttet at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til det ansøgte, men kommunen afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i denne sag. Kommunen har endvidere tilkendegivet, at man vil være indstillet på
et meddele landzonetilladelse til det ansøgte, hvis fredningsnævnet meddeler dispensation fra fredningen. Efter kommunens opfattelse strider det ansøgte ikke mod fredningens formål.

Danmarks Naturfredningsforening har overfor fredningsnævnet tilkendegivet, at foreningen ikke kan
anbefale det ansøgte, idet arealet henligger uden erhvervsmæssig drift i et meg et naturskønt område, der vil blive negativt påvirket ved en så voldsom ændring i landskabet.

Fredningsnævnet har truffet den påklagede afgørelse efter besigtigelse.
To af nævnets medlemmer udtaler, at selv om området i forvejen i fredningen er erhvervsmæssigt
udnyttet, og selv om der er tale om et område, der ligger i udkanten af fredningen , lægger flertallet
afgørende vægt på fredningens formål for det omhandlede område, hvor der i fredningsafgørelsen
særligt er henvist til ådalens bund og tilhørende kildevæld som beskyttelsesværdige. På dette grundlag finder flertallet, at i hvert fald et så omfattende projekt som det ansøgte, hvor det må befrygtes
påvirkning af ådalen og dens kildevæld, og hvor der vil ske afgravning i betydeligt omfang såvel i
bunden som til siderne, vil stride mod fredningens formål.
Et medlem finder, at ansøgningen bør imødekommes, idet der er tale om en klar miljømæssig gevinst
set i forhold til den nuværende eventuelle fremtidige anvendelse. Det ansøgte vil endvidere hav e re-
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kreativ værdi for mange fremtidige brugere. Det vil endvidere være en klar visuel forbedring set i
forhold til de nuværende fiskedamme.
Det er i klagen anført, at det er ukorrekt, når det fremgår af afgørelsen, at der vil ske afgravning i
betydeligt omfang. Arealet er godkendt til dambrug, og der er i forvejen kanaler som er 2 meter dybe. Fiskesøer er et alternativ til et nyt dambrug, hvor der i givet fald også ville ske en betydelig afgravning.
Efter klagers opfattelse vil projektet være en klar miljømæssig gevinst set i forhold til den nuværende eventuelle fremtidige anvendelse. Projektet vil endvidere have rekreativ værdi for mange fremt idige brugere. Dertil kommer den visuelle forbedring i forhold til de nuværende fiskedamme.
Nævnet har den 23. april 2015 besigtiget ejendommen og holdt møde med sagens parter.
Ansøger anførte under besigtigelse bl.a., at han alene ville stille arealer til rådighed med henblik på
opbevaring og isætning af kanoer i Lindenborg Å. De ansøgte serviceveje ville ikk e blive befæstede.
Den påtænkte facilitetsbygning til rensning af fisk, toiletter mv. ville i givet fald kunne placeres uden
for det fredede område, evt. i en eksisterende bygning.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Line Theil Elikofer
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Henrik
Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.
Ejendommen matr. nr. 1 eo er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2007 om
fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å .
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i
Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, heru nder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske
interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative værdi af området.
Fredningen er opdelt i 4 delområder med hver deres delmål. Ejendommen ligger inden for delområde
C (den brede ådal nord for Røde Mølle), hvor der gælder følgende delmål:
Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for
Lindenborg Å og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som
en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet der særligt lægges vægt
på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn til de kul turhistoriske værdier i
form af opstemninger og engvandingsanlæg.
Ifølge § 3 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af foreko mster i jorden – heller ikke til eget brug – eller foretages opfyldning, planering eller afgravning, dog
bortset fra indgreb som led i den i § 7 beskrevne naturgenopretning. Vandreblokke må ikke fjernes.
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Ifølge § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse, skure, boder, jagthytter eller lignende eller opstilles
campingvogne og andre flytbare indretninger. Ombygning elle mindre udvidelser af eksisterende
bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningen er ikke til hinder
for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og placering kan opføres
nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende land - og skovbrugsejendomme og dambrug.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet kan, jf. stk. 2,
kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt
beskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter
eller betydelige forstyrrelser for arter, som området er udpeget for. Videregående afvigelser fra en
fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foret ages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Et flertal på 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer finder, at etablering af de ansøgte fiskesøer indebærer så indgribende påvirkninger af ådalens bund og dens kildevæld, at projektet vurderes at være i strid med fredningens formål. Flertallet finder således, at der ikke inden for rammerne af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation til etablering af fiskesøerne.
Flertallet stemmer derfor for at stadfæste fredningsnævnets afgørelse.
Mindretallet (Ole Pilgård Andersen) finder ikke, at det ansøgte projekt medfører så indgribende æ ndringer af fredningsområdet, at projektet vil være i strid med fredningens formål. Dette medlem er
således af den opfattelse, at der inden for rammerne af naturbeskyttelseslovens § 50 , stk. 1, kan
meddeles dispensation til etablering af de ansøgte fiskesøer og finder, at der bør meddeles dispensation hertil.
Dette medlem stemmer derfor for at meddele dispensation til det ansøgte.
I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse herefter ud på, at Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig dels afgørelse af 29. oktober 2014 stadfæstes.

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne

Lisbeth Toft-Petersen
fuldmægtig
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Afgørelsen er sendt pr. mail til:
Buderupholm Dambrug, att.: Flemming Christensen, fkc@sawo.dk
Rebild Kommune, raadhus@rebild.dk og cnm@rebild.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Rebild, rebild@dn.dk og dn@dn.dk
Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, FS 24/2014, kca@domstol.dk og udb@domstol.dk
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Rebild Kommune,
Hobrovej 110,
9530 Støvring

Aalborg, den 27. maj 2015

FS 16/20155:
Ansøgning om ændret indretning på Buderupholm Dambrug.

Fredningsnævnet har den 28. marts 2015 fra Rebild Kommune på vegne eje
ren af matr.m-. 1 dh og lhu Buderupholm Hgd, Buderupholm modtaget an
søgning om tilladelse til at foretage ændring i indretningen af dambruget.
Ejendommen, der ejes af Flemming Kaj Christensen, er omfattet af Natur
klagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen,
Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, og fredningsnævnet skal
derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal gennemføres.
Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse den 11.
maj 2015 og har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrun
delsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgø
relse.
Sagens baggrund
Hovedformålet med fredningen af Gravlevdalen mv. er at bevare, genoprette
og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Re
bild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige vær
dier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge,
overdrev og løvskove samt med respekt for de naturhistoriske interesser
at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området og endelig
at sikre overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser for naturbe
skyttelsesområder.
-

-

Fredningen, der er underopdelt i 4 delområder, har som overordnet bestem
melse blandt andet, at der ikke må foretages terrænændringer. bortset fra
indgreb som led i naturgenopretning. Der må således ikke foretages opfyld
ning, planering eller afgravning bortset fra indgreb som led i naturgenopret
ning.
Rebild Kommune har ved fremsendelse af sagen om baggrunden for ansøg
ningen oplyst blandt andet, at kommunen har meddelt en miljøgodkendelse
den 11. februar 2014 på baggrund af, at det viste sig, at dambrugets jord
bundsforhold i området, hvor det påtænkte anlæg skulle ligge, var uden fast
bund. Det fremgår af miljøgodkendelsen yderligere, at arealerne er beliggen
de i tæt nærhed til Natura2000-område, hvor udpegningsgrundlaget blandt
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andet er Havlambret, Bæklambret, Odder og vandløb med planter. Det vur
deres, at dambrugets udledninger ikke påvirker disse arters bevaringsstatus.
Kommunen har derfor fundet det ubetænkeligt at meddele de fornødne tilla
delser, herunder mht. udledninger.
Naturstyrelsen har ikke haft særlige bemærkninger til sagen.
Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse den 11.
maj 2015. I besigtigelsen deltog nævnet ved formanden, dommer Torben
Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det
kommunalt udpegede medlem Finn Grøn Nielsen. For Rebild Kommune
mødte Mette Emborg, for Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael
Wulff og sammen med ejeren, Flemming Kaj Christensen mødte dennes søn
og tidligere ejer Thomas Christensen og fra Dansk Akvakultur Kaare Mich
elsen og advokat Per Steffensen fra Leoni Advokater, Viborg.
Kaare Michelsen foreviste på tegningsmateriale, hvor de eksisterende og
kommende bassiner er beliggende. Der skal etableres 3 nye bassiner i sam
me område som de eksisterende samt vest herfor endnu ét. Der skal i dag
være fast bund i disse bassiner, men på grund af stedets bundforhold er det
nødvendigt at støbe bassinerne ned i dammene og med en lille overkant til
sikring af, at materiale ikke falder ned i bassinet.
Advokat Per Steffensen tilkendegav, at han mener, at fredningsnævnet ikke
har kompetence, idet der ikke indenfor det fredede område sker forøgelse og
ændring af dambrugsarealet. Han oplyste på forespørgsel, at der vil skulle
foretages terrænændring for at etablere det 4. bassin i niveau med de øvrige
bassiner.
Rebild Kommune tilkendegav, at de ansøgte projekt vil være en miljømæs
sig forbedring. Der er, som det også følger af den meddelte godkendelse, for
kommunen ikke betænkeligheder i relation til naturbeskyttelseslovens § 3.
Danmarks Naturfredningsforening henviste til en endnu uafgjort sag i Natur
og Miljøklagenævnet om ansøgning til put and take. Advokat Per Steffen
sen bemærkede hertil, at klagenævnets afgørelse i den sag ikke har indfly
delse på det nu ansøgte. Foreningen tilføjede, at der i øvrigt ikke er indven
dinger mod de nye damme, der ikke vil skæmme særskilt.
-

Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningen af Gravlevdalen mv. indeholder bestemmelser om, at der ikke
må foretages terrænændringer, hvortil kommer, at det er oplyst, at det nu
berørte areal er beliggende umiddelbart op mod Natura2000-areal. Nævnet
anser sig derfor kompetent til at behandle sagen.
Det fremgår afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan
meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål. Det fremgår videre af naturbeskyttel
seslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra
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en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis
det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for ar
ter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, såfremt det ansøgte skal
gennemføres.
Renset til vurderingerne fra såvel Rebild Kommune som Naturstyrelsen og
idet det er oplyst, at der ikke sker væsentlige ændringer i dambrugets drift,
kan fredningsnævnet efter en samlet vurdering dispensere til det ansøgte, jf.
de ovenfor nævnte bestemmelser.
Klagevej ledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

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

Hvis Du ønsker at klage over denne afgørelse, kan Du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som Du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om. hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
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naturbeskyttelseslovens

§

88, stk. L.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
• Poul Roesen,
• Finn Grøn Nielsen,
• Naturstyrelsen, København,
• Rebild Kommune, att. Mette Emborg,
• Danmarks Naturfredningsforening, København,
• Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
• Dansk Ornitologisk Forening, København,
• Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
• Advokat Per Steffensen, Leoni Advokater,
• Dansk Akvakultur v/ Kaare Michelsen,
• Flemming Kaj Christensen.

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

Rebild Kommune,
Borgmesterkontoret.

Den 25. november 2015.
FN-NJS 41/2015: Lege-bevægelsesbane ved Rebildporten.
Fredningsnævnet har den 16. september 2015 fra Rebild Kommune modta
get ansøgning om tilladelse til at etablere en lege-bevægelsesbane på ma
tr.nr. 4c Rebild by, Skørping.
Efter besigtigelse af arealerne har fredningsnævnet besluttet at dispensere til
det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005
om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Linden
borg Å, der har til formål at bevare og genoprette og pleje de landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg
Ådal med særligt vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegnin
gen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-ha
bitatområde samt med respekt for de naturhistoriske interesser at forbedre
mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
-

-

Af fredningsbestemmelserne for Rebild Bakker fremgår, jf. § 5, at der som
altovervejende udgangspunkt ikke må opføres ny bebyggelse. Ombygning
og mindre udvidelser af eksisterende bygninger kan dog ske med nævnets
godkendelse. Af § 6 fremgår det,a t der ikke må etableres andre faste kon
struktioner eller anlæg og ikke må anlægges sportspladser.
Fredningsnævnet behandlede under FS 25/20 14 en ansøgning blandt andet
om etablering af en legeplads. Denne del af ansøgningen kunne ikke imødekommes idet den med sin da projekterede beliggenhed ville blive synlig fra
p-pladsen op mod skoven, samt idet den efter planen nødvendigvis måtte
medføre fældning af træer i det fredede område.
Rebild Kommune har som delvis ejer af arealerne anført, at der på baggrund
affredningsnævnets afgørelse nu er udarbejdet en detaljeret plan for en lege
bevægelsesbane i og omkring det område, hvor det også er planen at fjerne
en eksisterende og skæmmende toiletbygning. I planen anlægges lege-bevæ
gelsesarealet i en sammenhængende bane, der udnytter terrænforskelle og
består af naturfarvede legeredskaber, hvoraf ingen er over én meter høje.
Der er derfor ikke brug for faldunderlag. For at beskytte jordbunden mod
slid fra legende børn, er det dog planen, at der skal strøs et barkunderlag, der
er 10-12 cm dybt.
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Planen medfører:
at legepladsen ikke er synlig fra p-pladsen.
at der ikke fældes træer. For at skaffe plads til legeredskaberne vil bunden
langs bevægelsesbanen blive ryddet for gamle grene og grønt.
at der strøs et barkdække på 10-12 cm for at beskytte jordbunden mod
slid.
at skråningen, hvor der i øjeblikket er en toiletbygning, vil blive genetable
ret til harmonisk terrænform.
-

-

-

-

Der er til sagen lavet en række fotos af arealet samt en plantegning for det
påtænkte legeareal samt placering af legeredskaber mellem de eksisterende
træer.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16.
november 2015. I besigtigelsen deltog nævnet ved formanden, dommer Tor
ben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det
kommunalt udpegede medlem Finn Grøn Nielsen. For Rebild Kommune
mødte Niels Larsen og John Mønsted. For Danmarks Naturfredningsfore
ning mødte Michael Wulff, for Naturstyrelsen Himmerland mødte Leif
Lyngsø. For Rebildselskabet mødte Lars Bisgaard og for Rold Skov Naturog Kulturcenter mødte Uffe Vesterberg.
Niels Larsen og Leif Lyngsø oplyste, at det ældre eksisterende toilet fjernes
og legepladsen etableres ovenfor dette inde blandt eksisterende træer. Ingen
træer fældes, men mindre snebær- og berberiskrat fjernes. Banen, der etable
res i mindre legeredskaber i højder ikke over ca. 75 cm. udføres i robinie,
der med tiden får et gråligt/naturpræget skær.
Danmarks Naturfredningsforening ville ikke modsætte sig projektet, men
undrede sig over nødvendigheden deraf, henset til at der findes en tilsvaren
de bane ca. 800 meter væk.
Leif Lyngsø oplyste, at det skyldes et ønske om at tiltrække mennesker til
naturområdet i interaktion med Rebildporten. Der er hvert år Ca. 70.000 be
søgende til området. Legepladsen vil etablere anvendelse for en bredere
gruppe.
Rebild Kommune havde ingen bemærkninger.
Fredningsnævnets afgørelse
Naturklagenævnets afgørelse om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker
og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har blandt andet til formål at bevare
og genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske
værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal. Det fremgår af fredningsbe
stemmelserne for Rebild Bakker fremgår, at der som altovervej ende ud
gangspunkt ikke må opføres ny bebyggelse. Ombygning og mindre udvidels
er af eksisterende bygninger kan dog ske med nævnets godkendelse. Af § 6
fremgår det,a t der ikke må etableres andre faste konstruktioner eller anlæg
og ikke må anlægges sportspladser.
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Projektet kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe
skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at frednings
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et in
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en for
ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar
ter, 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 dispensati
on ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Henset til at den nu projekterede legeplads ikke vil blive synlig fra p-pladsen
ved Rebildporten samt til at der ikke fældes træer i det fredede område kun
ne fredningsnævnet dispensere til det ansøgte, således som det er skitseret i
det materiale, der er fulgt med ansøgningen.
Klagevej ledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Milj øklagenævnets hj emmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
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1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

Torben Bybjerg Nielsen
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Finn Grøn Nielsen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Rebild Kommune, j .nr. 04.08.00-GOD-1-14,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Omitologisk Forening vi Thorkild Lund,
9. Naturstyrelsen, Himmerland,
10. Rebildselskabet.

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

Kaare Michelsen,
Dansk Akvakultur.

Den 25. november 2015
FN-NJS 37/2015: Ansøgning om tilladelse til at etablere 2 fiskesoer ved
Buderupholm.

Fredningsnævnet har den 25. august 2015 fra Kaare Michelsen på vegne
Flemming Kaj Christensen modtaget fornyet ansøgning om tilladelse til at
etablere 2 lystfiskersøer på matr.nr. i eo Buderupholm Hgd, Buderup.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis
pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fred
ningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober
2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lin
denborg Å, der har til formål at bevare og genoprette og pleje de landskabe
lige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Linden
borg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og
de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegnin
gen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-ha
bitatområde samt med respekt for de naturhistoriske interesser at forbedre
mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
-

-

For denne del af fredningen fremgår det derudover, at formålet er at genska
be Gravlev sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb af Linden
borg Å og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund og tilhørende
kildefelter som lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe
mv., idet der særligt lægges vægt på de naturhistoriske værdier i kildefelter
og kilder og skal tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i form af op
stemninger og engvandingsanlæg.
Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a., at der ikke må foretages terrænændringer, herunder ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning.
Arealerne er beliggende i Natura2000-område, men det er i Naturstyrelsens
udtalelse til sag nr. FS 24/20 14 oplyst, at der på arealerne, hvor fiskesøerne
ønskes etableret, ikke er registreret forekomster af særlige naturtyper for ud
pegningsgrundlaget.
Ejeren har tidligere under fredningsnævnets sagsnr. 24/20 14 ansøgt om tilla
delse til at etablere 2 fiskesøer samt om tilladelse til yderligere tiltag i for
bindelse hermed. Fredningsnævnet delte sig under behandlingen af sagen i
2-1, således at flertallet i nævnet ikke ville dispensere til det da ansøgte pro-
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jekt med den begrundelse, at det ansøgte projekt var så omfattende, at der
måtte befrygtes påvirkning af ådalens bund og dens kildevæld, og idet der
vil ske afgravning i betydeligt omfang såvel i bunden som til siderne, hvilket
ville være striden imod fredningens formål.
Naturklagenævnet stadfæstede den 12.
se. I afgørelsen siges det bl.a.

maj

2015 fredningsnævnets afgørel

Etfiertalpå 9 afNatur- og Miljoklagenævnets 10 medlemmerfinder, at
tablering afde ansøgte fiskesoer indebærer så indgribende påvirknin
ger afådalens bund og dens kildevæld, at projektet vurderes til at være
i strid medfredningens formål.”
Ejeren har på denne baggrund fornyet ansøgningen om dispensation fra fred
ningsbestemmelserne på grundlag af supplerende undersøgelser af den fore
liggende risiko for påvirkning af ådalens bund og tilhørende kildevæld. End
videre indskrænkes ansøgningen til etablering af to mindre lystfiskersøer be
liggende afgrænset indenfor det eksisterende damområde.
Ansøgeren har oplyst, at området, hvor de to søer ønskes etableret, er opmålt
afLandinspektørcentret LG98 AIS. Ved den øverste af de to søer er der målt
terrænkoter mellem 7,67 og 7,30. I samme område er der målt bundkoter i
damme og kanaler mellem 6,41 og 5,73. I damme og kanaler er der udlagt
ca. 0,2 m kalkbrokker til stabilisering af bund og sider. Dette giver en samlet
maksimal vanddybde i søen på 1,77 m, hvis søbunden følger bunden i dam
me og kanaler under stabiliseringslaget.
Ved den nederste sø er der målt terrænkoter mellem 6,94 og 5,93. I samme
område er der målt bundkoter i damme og kanaler mellem 5,41 og 4,6. I
damme og kanaler er der udlagt ca. 0,2 m kalkbrokker til stabilisering af
bund og sider. Dette giver samlet en maksimal vanddybde i søen på 1,53 m,
hvis søbunden følger bunden i damme og kanaler under stabiliseringslaget.
For at undersøge, om en uddybning af søerne ud over de nuværende bundko
ter i dammene vil indebære risiko for ådalens bund og kildevæld, er der la
vet geotekniske undersøgelser i området. Undersøgelserne er udført af An
dreasen & Hvidbjerg KIS. Det fremgår af undersøgelsen, at der er vanskeligt
vandgennemtrængelige jordlag under søerne til minimum 5 m under terræn.
Jordlagene består af postglaciale aflejringer af tørv og fed gytje. De borin
ger, der er ført 10 m under terræn viser samme billede. Områdets væld er
knyttet til områder med kridt og glaciale aflejringer. Der er ikke truffet væld
i områder overlejret med tørv og gytje.
Om det nu ansøgte projekt oplyses det. at der ønskes dispensation til etable
ring af to søer som vist på det fremsendte bilag 4. Søerne ønskes anlagt med
en maksimal vanddybde på 2,5 m. Terrænet omkring søerne bibeholdes i de
nuværende koter med græsbevoksning. Der vurderes ikke behov for etable
ring af midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af sø
erne, da det forudsættes nødvendigt at udgrave disse vådt.
Den eksisterende bygning på området påtænkes indrettet med toilet, renseog opholdsrum. Bygningen er beliggende udenfor åbeskyttelseslinjen, og
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den vil kræve en særskilt godkendelse ved en eventuel ombygning. Afløb
fra bygningen føres til samletank. Anlæg til parkering indrettes på matT. i
dz., der ligger uden for fredede områder, habitatområder, natura 2000 områ
der og åbeskyttelseslinjen. Der etableres P-areal i grus, i en størrelse, der gi
ver mulighed for parkering af 20 biler.
Vandstanden i søerne sikres med vand fra dambrugets væld. Rebild kommu
ne ansøges om tilladelse til at føre et overløb fra søerne til Lindenborg å til
sikring mod oversvømmelse ved kraftig eller længerevarende nedbør.
Om det nuværende projekt har ansogeren anført, at med de nu foreliggende
jordbundsundersøgelser fra Andreasen & Hvidbjerg KIS må den hidtidige
frygt for en påvirkning af ådalens vældområder være fjernet. Ved at opret
holde et vandspeji i søerne, der er på niveau med vandspejlet i dambrugets
damme under drift, sikres yderligere stabilitet. Da søen har direkte forbin
delse med områdets grundvandsspejl, vil vandtrykket over eventuelle vandførende lag under gytjen være det samme, uanset søens dybde (loven om
forbundne kar). Søens dybde er uden betydning for kildevældene i ådalen, så
længe der bibeholdes et beskyttende lag gytje under søen, men der ønskes
kun tilladelse til en udgravning på op til 2,5 meters vanddybde, af hensyn til
søens fisk.
Bortgravning afjord vil kun forekomme i de områder, hvor der for nuværen
de er udgravetjorddamme. De eksisterende terrænhøjder uden for damområ
derne bibeholdes. De foretagne terrænændringer vil ikke være synlige, da
disse skjules af søemes vandspejl. Samtidig vil terrænændringeme indebæ
re, at dambrugets tekniske installationer i form af betonbygværker, betonka
naler, mikrosigter og biofilter fjernes. Tilsvarende gælder et antal master.
En af fredningens hovedmålsætninger er “at stottepunkter for turisme og fri
luftsliv kan etableres, hvis de respekterer de landskabelige og biologiske in
teresser”. Projektet kan netop tjene denne målsætning samtidig med, at det
respekterer fredningens øvrige interesser. Det ansøgte vurderes derfor ikke
at stride i mod fredningens formål. Etablering og brug af fiskesøerne vurde
res generelt ikke at udgøre en forstyrrelse for områdets dyreliv, da området
dels har en begrænset størrelse i forhold til ådalens samlede udstrækning.
Området er i forvejen belastet med gener/uro fra færdsel på Buderupholm
vej, og de lokale gener/uro fra fiskesøerne vurderes at være yderst minimale
sammenlignet med den øvrige aktivitet i ådalen.
I forhold til den hidtidige anvendelse vurderes det påtænkte anlæg ikke at
påvirke området i negativ retning. Tværtimod vil der være mulighed for at
tilføre et aktiv, hvor åbne vandspeji naturmæssigt vil kunne forskønne og vi
suelt gavne området.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse den 16.
november 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden,
dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul
Roesen og det kommunalt udpegede medlem Finn Grøn Nielsen. For Rebild
Kommune mødte Mette Emborg og Karin Klausager, For Danmarks Natur-
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fredningsforening mødte Michael Wulff, for Dansk Akvakultur mødte Kaare
Michelsen og for og med Flemming Kaj Christensen mødte advokat Per
Steffensen.
Indledningsvist påstod Michael Wulff sagen afvist fra fredningsnævnet, i det
der allerede foreligger en endelig afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet
og idet dens afgørelse ikke er videreført til domstolen.
Nævnsformanden tilkendegav, at sagen, der nu er rejst, omfatter et nyt og
ændret og begrænset projekt og er bilagt nye undersøgelser om jordbunds
forhold mv. Der er således ikke i denne henseende retskraft fra den tidligere
afgørelse, hvorfor fredningsnævnet behandler sagen.
Advokat Per Steffensen henviste til ansøgningen og det nu foreliggende un
dersøgelsesmateriale, hvorefter de bundforhold, der lå til grund for såvel
fredningsnævnets flertals afgørelse som Natur- og Miljøklagenævnets afgø
relser ikke længere er til stede, idet der ved søerne ikke afgraves så dybt el
ler så omfattende som i det tidligere projekt. Der er ikke nu tale om et nyan
læg af et dambrug i fredet område, men om anvendelse af et eksisterende an
læg, hvis miljømæssige påvirkning ved den mindre intense drift vil blive
mindre, end da arealerne blev drevet som egentligt dambrug. Ved frednin
gen er givet tilladelse til dambrugsdrift, så denne nye ændrede ansøgning må
anses som det mindre i det mere, idet dens miljømæssige og den visuelle på
virkning vil være mindre end den tilladte dambrugsdrift.
Kaare Michelsen betonede, at der ved det nye projekt fjernes en betydelig
mængde betonelementer og standere på arealerne, og der etableres ikke nye.
Ejeren oplyste på forespørgsel af Danmarks Naturfredningsforening, at rykvand fra Mølledammen ledes uden om området.
Rebild Kommune havde ingen indvendinger imod det ansøgte. Kommunen
vil senere orientere fredningsnævnet, om der efterfølgende foretages en kon
sekvensvurdering.
Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod det ansøgte, særlig un
der henvisning til, at der foreligger en endelig afgørelse fra et klagenævn, jf.
§ 17 i lov om et natur- og miljøklagenævn, idet lodsejeren ikke indenfor 6
måneder har indbragt det meddelte afslag for domstolene. Subsidiært henvi
stes til, at der er tale om et stort indgreb i det fredede område, og det fordrer
en forudgående konsekvensvurdering.
Fredningsnævnets afgørelse
Det ansøgte areal er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 16. oktober
2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lin
denborg Å, der har blandt andet til formål at bevare og genoprette og pleje
de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bak
ker og Lindenborg Ådal. Herudover er formålet med det område, som ansø
gerens ejendom er beliggende i, at bevare og pleje ådalens bund og tilhøren
de kildefelter som lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsum
pe mv., idet der særligt lægges vægt på de naturhistoriske værdier i kildefel
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ter og kilder og skal tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i form af
opstemninger og engvandingsanlæg.
Projektet kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe
skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at frednings
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et in
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en for
ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar
ter, 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 denne og den tidligere behandlede sags oplys
ninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslo
vens § 50, stk. 2 eller 3.
På baggrund af de nu foreliggende jordbundsundersøgelser lægger fred
ningsnævnet endvidere til grund, at etablering af de ansøgte 2 fiskesøer som
anført i ansøgningsmaterialets bilag 4, ikke vil påvirke ådalens bund og dens
kildevæld, samt at der ikke foretages synlige terrænændringer af betydning.
Endvidere lægger nævnet vægt på, at der ikke ansøges om et nyanlæg i et
fredet område, men at dambrugsvirksomhed er tilladt i fredningen. Når henses til den måde, dambruget fremtræder på i dag, anses etableringen af de to
fiskesøer med den dertil knyttede oprydning af det eksisterende dambrugs
anlæg som en klar visuel gevinst.
Nævnet kan derfor dispensere til det ansøgte,
50, stk. 1.

jf. miljøbeskyttelseslovens §

Det tilføjes, at fredningsnævnets medlemmer er enige om, at den nu forelig
gende ansøgning er så væsensforskellig fra den, som Natur- og Miljøklage
nævnet har afvist ved sin afgørelse af 12. maj 2015, at nævnet er beføjet til
at træffe den ovenfor nævnte afgørelse.
Klagevej ledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla
gefristen 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,
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offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.
Det er en betingelse for Natur- og Miljoklagenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

Torben Bybjerg Nielsen
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Finn Grøn Nielsen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Rebild Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff,
7. Dansk Orriitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Akvakultur vi Kaare Michelsen,
10. Flemming Kaj Christensen,
11. Advokat Per Steffensen.

Fredningsnævnet for Nordjylland
Sydostlige del, tlf. 9968 8461.
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Aalborg, den 18. maj 2016
Biolog Anja Daugbjerg Hansen
Center Natur og Miljø
Rebild Kommune
Administrationsbygningen i Nørager
Hobrovej 110
9530 Støvring

Vedr. FN-NJS-22-2016 ansøgning om opstilling af scene, telte mv. til
Opera i Rebild søndag den 14. august 2016

Ved mailskrivelse af 17. maj 2016 har De ansøgt om tilladelse til i lighed
med tidligere opera-arrangementer afholdt i årene 2002-2015 til et tilsvaren
de arrangement på samme lokalitet: Rebildvej, Rebild, 9520 Skørping, matr.
nr. 4 c, 42 am, 42 ay, 3 b, 42 c Rebild by, Skørping.
Arrangementet afvikles søndag den 14. august 2016 fra morgen til kl. 16.30
og i en periode med høj musik. Der forventes et publikum antal på ca. 23.000. Selve koncerten vil blive påbegyndt omkring kl. 13, men der vil være
lydprøver i løbet af fonTliddagen.
Opstilling af scene, toiletter, telte mv. vil blive påbegyndt den 10. august
2016 og nedtagning vil foregå umiddelbart efter koncertens afslutning og vil
være afsluttet den 15. august 2016.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5 som en formands
afgørelse, idet sagen i relation til fredningen anses for at være af underordnet
betydning.
Der meddeles tilladelse som til tidligere års arrangementer, hvorefter der
ikke har været forelagt nævnet klager.
Tilladelsen er meddelt på vilkår som tidligere år, herunder at området fuld
stændig retableres efter brug.
Tilladelsen, der er meddelt i henhold til fredningsafgørelsen, kan inden 4 u
ger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
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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.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Torben Bybjerg Nielsen

Side 3/3

Kopi er tilsendt:
Opera i Rebild, att: kulturkonsulent Tina L. Rasmussen
Danmarks Naturfredningsforening, København
Danmarks Naturfredningsforening v/Michael Wulff
Rebildselskabet v/Lars Bisgaard
Poul Roesen
Torben Færk

Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsydfredningsnaevn.dk

Naturstyrelsen Himmerland

Den 8. juni 2016
FN-NJS-14-2016:Grusbelægning ved Festpladsen i Rebild Bakker

Fredningsnævnet har den 5. april 2016 fra Naturstyrelsen Himmerland mod
taget anmodning om ændrede og forbedrede adgangsforhold på matr.nr. 28
samt 51a og 51c alle Rebild by, Skørping.
Sagen er efter høring af Danmarks Naturfredningsforening behandlet som
formandsbe slutning i medfør af Forretningsorden for fredningsnævn § 10,
stk.5. Formanden har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Be
grundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets
afgørelse.
Sagens omstændigheder
De berørte arealer er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober
2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lin
denborg Å. der har som hovedformål at bevare, genoprette og pleje de lands
kabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lin
denborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker
og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvsko
ve, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpeg
ningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF
habitatområde, samt med respekt for de naturhistoriske interesser at for
bedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området. Som delmål
for Rebild Bakker skal de landskabelige og rekreative værdier bevares og
plejes.
-

-

Naturstyrelsen Himmerland anfører i sin ansøgning, at den eksisterende
grusbelagte vej, der går op forbi blokhuset og som i dag vedligeholdes med
almindeligt stabilgrus, ønskes tilført et toplag på 5-10 cm stenmel. Formålet
er at sikre gangbesværede med rollator eller kørestolsbrugere adgang til gry
den ved 4.-juli-pladsen. Adgang er i dag via den store trappe og via stier ned
i gryden, men dette giver ikke gangbesværede mulighed for uden hjælp at få
adgang til gryden. Den berørte sti anvendes i dag primært til transportvej for
færdsel med materialer mm. til pladsen, samt som redningsvej for beredska
bet i tilfælde af brand eller ambulancekørsel. Tilførslen af stenmel vil ikke
ændre på vej ens forløb, og der foretages ikke terrænændringer.
Naturstyrelsen Himmerland har supplerende oplyste, at Hverken Natu
ra2000-interesser eller fuglebeskyttelsesinteresser vil blive berørt af projek
tet, idet der alene er ansøgt om at benytte anden grusbelægning end hidtil.
Danmarks Naturfredningsforening har den 17. maj 2016 meddelt, at der ikke
er indvendinger mod det ansøgte.
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Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlev betyder, at projektet kræver frednings
nævnets 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 frednings
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et
internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør
af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan
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.
Da en forbedret mulighed for udnyttelse af de rekreative arealer er i overens
stemmelse med fredningens formål, og da der ikke ændres på vejens forløb
og ikke foretages terrænændringer, kan nævnet meddele dispensation til det
ansøgte.
Klagevej ledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens
•
•
•
•
•
•
•

§ 86:

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

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i
forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først,
når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
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Natur- og Miljøklagenævnets hj emmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring
af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en
afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Naturog Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer,
at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen
trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke
udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2,
at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Finn Grøn Nielsen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Rebild Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Omitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening vi Flemming Thorning-Lund,
10. Naturstyrelsen, Himmerland,
11. Rebildselskabet, Rebild National Park Society Inc.

Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

25. oktober 2016  J.nr.: NMK-522-00315  KlageID: 90547  Ref.: RIFLI-NMKN

AFGØRELSE
i sag om etablering af to fiskesøer i nedlagte dambrugsdamme i Rebild Kommune
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 § 50, stk. 1 (fredningsdispensation).
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse fra Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del
af 25. november 2015 om dispensation fra fredningen af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms
dele af Lindenborg Å til at etablere 2 fiskesøer i nedlagte dambrugsdamme på matr.nr. 1 eo Buderupholm Hgd., Buderup, idet der dog tilføjes følgende nye vilkår for dispensationen:
-

At det opgravede materiale (jord mellem nedlagte dambrugsdamme) placeres i ældre damme
på matr. nr. 1hu Buderupholm Hgd., Buderup og udjævnes til terræn samt at overskydende
jord placeres udenfor fredede arealer.

-

At søerne etableres mellem 1. november og 1. marts, hvor padderne ikke opholder sig/yngler
i jorddammene samt uden for fuglenes yngletid.

Natur- og Miljøklagenævnet kan således ikke give medhold i klagen over, at fredningsnævnet ikke
har haft beføjelse til at behandle og træffe afgørelse i sagen.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke
har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 66, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
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Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyttelse
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Lovbekendtgørelse nr. 1205 af 28. september 2016 om Natur- og Miljøklagenævnet

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen af påklaget af Danmarks Naturfredningsforening – Rebild, der gør gældende, at fredningsnævnet burde have afvist at behandle den aktuelle ansøgning om etablering af to fiskesøer,
idet projektet ikke er ændret væsentligt i forhold til et tidligere ansøgt projekt på samme areal.
Fredningsnævnet meddelte den 29. oktober 2014 afslag på denne tidligere ansøgning. Afslaget blev
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet med afgørelse af 12. maj 2015.
Danmarks Naturfredningsforening anfører i klagen desuden, at der ikke er foretaget konsekvensvu rdering af projektet efter Habitatbekendtgørelsens § 7.
Sagens oplysninger
Fredningsnævnet har den 25. november 2015 meddelt dispensation fra fredningen af Gravlevdalen,
Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å til at etablere 2 lystfiskersøer i nedlagte dambrugsdamme på matr.nr. 1 eo Buderupholm Hgd., Buderup.
Historik
Fredningsnævnet har tidligere behandlet en lignende ansøgning om etablering af fiskesøer i de
samme nedlagte damme. Udover etablering af selve søerne omfattede den tidligere ansøgning des uden etablering af en række andre faciliteter, herunder anlæg af grusbelagte serviceveje, ophalerplads til kanoer, facilitetsbygning med toiletter og mulighed for rensning af fisk mv. Fredningsnævnet
traf den 29. oktober 2014 afgørelse om, at et så omfattende projekt som det ansøgte, hvor der
måtte befrygtes påvirkning af ådalen og dens kildevæld, og hvor der ville ske afgravning i betydeligt
omfang såvel i bunden som til siderne, ville stride mod fredningens formål og derfor ikke kunne
tillades.
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede efterfølgende, med afgørelse af 12. maj 2015 (NMK-52200267), fredningsnævnets afslag, idet nævnet fandt, at det ansøgte projekt indebar så indgribende
påvirkninger af ådalens bund og dens kildevæld, at projektet vurderedes til at være i strid med
fredningens formål.
Ejeren af arealet har herefter fået udført supplerende undersøgelser af risikoen for påvirkning af
ådalens bund og tilhørende kildevæld, og har på den baggrund fremsendt en ny ansøgning til fredningsnævnet. Endvidere er projektet begrænset til alene at omfatte etablering af de to fiskesøer i de
nedlagte dambrugsdamme, og omfatter således ikke længere anlæg af veje, ophalerplads mv.
Fredningen
Matr. nr. 1 eo er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2007 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje landskabelige, naturhistoriske og
kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige
værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af
fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for
de naturhistoriske interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
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Fredningen er opdelt i 4 delområder med hver deres delmål. Det aktuelle areal ligger inden for
delområde C (den brede ådal nord for Røde Mølle), hvor der gælder følgende delmål:
Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for
Lindenborg Å og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som
en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet der særligt lægges vægt
på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i
form af opstemninger og engvandingsanlæg.
Ifølge fredningsbestemmelsernes § 3 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke
ske udnyttelse af forekomster i jorden - heller ikke til eget brug - eller foretages opfyldning, planering eller afgravning, dog bortset fra indgreb som led i den i § 7 beskrevne naturgenopretning.
Vandreblokke må ikke fjernes.
Ifølge § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse, skure, boder, jagthytter eller lignende eller opstilles
campingvogne og andre flytbare indretninger. Ombygning elle mindre udvidelser af eksisterende
bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningen er ikke til hinder
for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og placering kan opføres
nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende land- og skovbrugsejendomme og dambrug.
Natura 2000
Arealet, hvor fiskesøerne ønskes etableret, ligger inden for udpegningen af Natura 2000-område
nr. 18 (EF-habitatområde H 20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt EF fuglebeskyttelsesområde F 3 og 4 Rold Skov).
Naturstyrelsen har, i forbindelse med fredningsnævnets behandling af den tidligere ansøgning,
oplyst, at der ikke er registreret forekomster af særlige naturtyper fra udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-området på arealerne, hvor fiskesøerne ønskes etableret.
Øvrige forhold
Af den tidligere sag fremgår det, at dammene på det pågældende areal ikke har været i drift siden
2010.
Størstedelen af de nedlagte damme er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje), hvorfor en gennemførelse af projektet også forudsætter, at der kan opnås dispensation, jf.
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.
Ejers advokat har den 28. juni 2016 til Natur- og Miljøklagenævnet fremsendt kopi af Rebild Komm unes afgørelser af 22. juni 2016, hvor kommunen meddeler dispensation f ra åbeskyttelseslinjen samt
landzonetilladelse til det ansøgte projekt. Disse afgørelser er ikke påklaget. Dispensationen fra åb eskyttelseslinien er meddelt på følgende vilkår:
-

Vanddybden i søerne må maksimalt være 2,5m
At terrænet omkring søerne beholdes i de nuværende koter med græsbevoksning
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-

-

-

At det opgravede materiale (jord mellem fiskedammene) kan placeres i ældre fiskedamme på
matr. nr. 1hu Buderupholm Hgd., Buderup. Materialet udjævnes i til terræn. Overskydende
jord placeres udenfor beskyttede arealer (å-beskyttelseslinjen, beskyttet natur mv.)
At søerne graves i den del af året, hvor padderne ikke opholder sig/yngler i jorddammene,
dvs. mellem 1. november og 1. marts (dette vilkår dækker desuden forstyrrelser i fuglenes
yngletid).
At dispensationen ikke udnyttes før der foreligger en afgørelse om stadfæstelse af fredning safgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommunens afgørelser er vedlagt en vurdering af projektets konsekvenser i forhold til udpe gningsgrundlaget for Habitatområde nr. 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) og Fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov) samt i forhold til de bilag IV arter, der er konstateret i området.
Landzonetilladelsen er desuden meddelt på betingelse af, at lystfiskersøerne registreres i CHR inden
opstart.
Udover registrering i CHR, gælder tillige en række andre veterinære lovkrav til lystfiskersøer, herunder at fisk i lystfiskersøer ikke må fodres. Fødevarestyrelsen, der er myndighed på veterinær - og
fødevareområdet, har om lovgrundlaget for forbuddet mod fodring i lystfiskersøer henvist til § 3, pkt.
11, i bekendtgørelse nr. 1324 af 26. november 2015 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer.
Ansøgningen
I den nye ansøgning af 25. august 2015, oplyses, at Landi nspektørcentret LG98 A/S har foretaget
opmåling af arealet, hvor de to søer ønskes etableret. Ud fra opmålte terræn - og bundkoter har
landinspektørcentret konstateret, at den maksimale vanddybde i den øverste (vestligste) sø vil være
på 1,77 m og i den nederste (østligste) sø på 1,53, såfremt søbunden følger bunden i de eksistere nde damme og kanaler, under et eksisterende stabiliseringslag af kalkbrokker på ca. 0,2 m.
Af hensyn til fiskene ønskes søerne anlagt med en maksimal vanddybde på 2,5 m, og der vil derved
fortsat skulle foretages bortgravning af jord. Der vurderes ikke at være behov for etablering af midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af søerne.
Vandstanden i søerne sikres med vand fra dambrugets væld, og det oplyses, at ansøger vil søge
Rebild Kommune om tilladelse til at føre et overløb fra søerne til Lindenborg å, til sikring mod ove rsvømmelse ved kraftig eller længerevarende nedbør.
Terrænet omkring søerne bibeholdes i de nuværende koter med græsbevoksning. Bortgravning af
jord vil således kun ske på arealerne med de nedlagte damme, og terrænændringerne vil ikke være
synlige, da de vil ligge under søernes vandspejl. Samtidig vil terrænændringerne indebære, at dambrugets tekniske installationer i form af bl.a. betonbygværker, betonkanaler, mikrosigter og biofilter
fjernes. Tilsvarende gælder et antal master.
For at undersøge, om en uddybning af søerne ud over de nuværende bundkoter i dammene vil ind ebære risiko for ådalens bund og kildevæld, har ansøger fået udført geo tekniske undersøgelser i
området. Undersøgelserne er udført af firmaet Andreasen & Hvidbjerg K/S, der bl.a. udfører jor dbundsundersøgelser. Ifølge ansøgningen viser undersøgelserne, at der er vanskeligt vandgenne m-
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trængelige jordlag under søerne til minimum 5 m under terræn. Jordlagene består af postglaciale
aflejringer af tørv og fed gytje. De boringer, der er ført 10 m under terræn, viser samme billede. Det
oplyses endvidere, at områdets væld er knyttet til områder med kridt og glaciale aflejringer, samt a t
der ikke truffet væld i områder overlejret med tørv og gytje.
På baggrund af de nye undersøgelser er det ansøgers opfattelse, at den hidtidige frygt for en påvir kning af ådalens vældområder må være fjernet. Det anføres desuden i ansøgningsmaterialet, at der
ved at opretholde et vandspejl i søerne, der er på niveau med vandspejlet i dambrugets damme
under drift, sikres yderligere stabilitet. Da søen har direkte forbindelse med områdets grundvand sspejl, vil vandtrykket over eventuelle vandførende lag under gytjen være det samme, uanset søens
dybde (loven om forbundne kar). Søens dybde vurderes uden betydning for kildevældene i ådalen, så
længe der bibeholdes et beskyttende lag gytje under søen.
Ifølge ansøgningen påtænkes en eksisterende bygning umiddelbar t vest for søerne indrettet med
toilet, rense- og opholdsrum, og der vil på et tilstødende areal blive indrettet anlæg til parkering.
Arealet, hvor bygningen er placeret, er omfattet af fredningen, og en evt. ombygning vil derfor
kræve særskilt godkendelse af fredningsnævnet. Arealet, hvor der anlægges parkering, ligger uden
for fredningen.
Som argument for gennemførelse af projektet anføres også, at projektet kan tjene en af hovedmålsætninger i Fredningsplanlægningen for Nordjyllands Amt – ”at støttepunkter for turisme og friluftsliv
kan etableres, hvis de respekterer de landskabelige og biologiske interesser".
Ifølge ansøgers vurdering udgør etablering og brug af fiskesøerne ikke en forstyrrelse for områdets
dyreliv. Dels idet området har en begrænset størrelse i forhold til ådalens samlede udstrækning, og
dels idet området i forvejen er belastet med gener/uro fra færdsel på Buderupholmvej, og at forsty rrelserne fra fiskesøerne vil være yderst minimale sammenlignet med den øvrige aktivitet i ådalen.
I forhold til den hidtidige anvendelse bemærker ansøger, at fiskesøerne ikke vil påvirke området i
negativ retning. Tværtimod vil der være mulighed for at tilføre et aktiv, hvor åbne vandspejl natu rmæssigt vil kunne forskønne og visuelt gavne området.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har den 16. november 2015 afholdt besigtigelse og møde i sagen. Ved mødet
deltog Rebild Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, ejer, ejers advokat samt Dansk Akvakultur (ansøger på vegne af ejer).
Af fredningsnævnets afgørelse fremgår det bl.a., at Danmarks Naturfredningsforening ved besigtigelsen protesterede mod det ansøgte projekt, særlig under henvisning til, at der foreligger en endelig
afgørelse fra et Natur- og Miljøklagenævnet, og at fredningsnævnet derfor ikke burde behandle
sagen. Subsidiært henviste Danmarks Naturfredningsforening til, at der er tale om et stort indgreb i
det fredede område, og at det fordrer en forudgående konsekvensvurdering i henhold til Natura
2000-udpegningen.
Rebild Kommune havde ved besigtigelsen ingen indvendinger imod det ansøgte .
Af fredningsnævnets afgørelse af 25. november 2015 fremgår det, at nævnet har vurderet, at det
nye projekt er så væsensforskelligt fra det, som Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om
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den 12. maj 2015, at der ikke er retskraft fra den tidligere afgørelse, og at fredningsnævnet således
er beføjet til at træffe afgørelsen i den aktuelle sag.
Det fremgår videre, at fredningsnævnet på baggrund af de nu foreliggende jordbundsundersøgelser
har lagt til grund, at projektet ikke vil påvirke ådalens bund og dens kildevæld, samt at der ikke
foretages synlige terrænændringer af betydning. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at der ikke
ansøges om et nyanlæg i et fredet område, men at dambrugsvirksomhed er tilladt i fredningen. Når
henses til den måde, dambruget fremtræder på i dag, anses etableringen af de to fiskesøer , med den
dertil knyttede oprydning af det eksisterende dambrugsanlæg, som en klar visuel gevinst.
I forhold til vurderingen af om dispensationen er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, fremgår det, at fredningsnævnet efter den aktuelle og den tidligere sags oplysninger
har lagt til grund, at en dispensation ikke er i strid med § 50, stk. 2 eller 3.
På dette grundlag har fredningsnævnet meddelt dispensation til det ansøgte projekt, jf. naturbesky ttelseslovens § 50, stk. 1.
Klagen
Danmarks Naturfredningsforening gør i klagen gældende, at fredningsnævnet burde have afvist at
behandle den aktuelle ansøgning om etablering af to fiskesøer, idet projektet ikke er ændret væsen tligt i forhold til det tidligere ansøgte projekt, som fredningsnævnet meddelte afslag på den 29. okt ober 2014.
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede med afgørelse af 12. maj 2015 fredningsnævnet afslag på
dispensation til det tidligere projekt. Da ansøger ikke indgav Natur - og Miljøklagenævnets afgørelse
til prøvelse i en retssag inden for tidsfristen på 6 måneder, må man, ifølge Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, betragte denne afgørelse som endelig. Danmarks Naturfredningsforening anmoder på den baggrund Natur- og Miljøklagenævnet om at opretholde det tidligere meddelte afslag.
Danmarks Naturfredningsforening begrunder vurderingen af, at projektet ikke er væsentlig ændret,
med følgende forhold:
1. Fiskesøernes placering, areal og dybde er uændret i forhold til den første ansøgning.
- I den første ansøgning var søernes dybde angivet til 2 til 3 meter. I den nye ansøgning
angives en maximal dybde på 2,5 meter. Danmarks Naturfredningsforening anser ikke
dette for en væsentlig ændring.
- Placeringen og størrelsen af selve fiskesøerne er uændret. Ifølge Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse ændrer det nye projekt således ikke ved omfanget af den afgravning, der skal fortages for at etablere selve søerne.
2. Resultatet af de udførte prøveboringer i dalbunden har ingen betydning for fiskesøernes m ulige negative virkning på områdets hydrologi.
- Boringerne påviser et impermeabelt lag af gytje i 5 – 10 m dybde i dalbunden. Danmarks
Naturfredningsforening mener ikke at de kilder, vældområder og udsivning af trykvand,
som iagttages i hele Lindenborg Ådal, har sammenhæng med dette dybtliggende lag ude
i dalbunden.
- Danmarks Naturfredningsforening mener, at der fortsat er uklarhed omkring mængden af
trykvand/kildevæld, der kommer op af bunden i de gamle fiskedamme, og at der med
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-

den ansøgte udgravning til søerne er en risiko for, at mængden af udstrømmende try kvand vil øges, og derved påvirke det ovenfor liggende områdes hydrologi i negativ retning.
Ca. 30 m vest for den øverste af de ansøgte søer findes en mølledam, som har forbinde lse til et vældområde. Både mølledam og vældområde er omfattet af fredningen samt af
naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura 2000-området. Da mølledammen og vældområdet
ligger ca. 4 meter over den planlagte sø-overflade, frygter Danmarks Naturfredningsforening, at etableringen af søerne kan påvirke disse.

Danmarks Naturfredningsforening bemærker i klagen desuden, at kommunen ikke på daværende
tidspunkt havde foretaget en konsekvensvurdering af projektet efter Habitatbekendtgørelsens § 7.
Ejers bemærkninger til klagen
Ansøger har fremsendt en række bemærkninger til Danmarks Naturfredningsforenings klage, hvor
det fastholdes, at fredningsnævnet i afgørelsen af 29. oktober 2014 har taget stilling til en ny ansøgning, baseret på nye oplysninger og med ændringer i forhold til det projekt, som Natur - og Miljøklagenævnet traf afgørelsen om den 12. maj 2015.
Ansøger anfører, at de nye oplysninger bl.a. omfatter jordbundsprøver, som viser, at den væsentligste begrundelse for at afvisningen af det første projekt – bekymring for påvirkninger af ådalens bund
og dens kildevæld - ikke er aktuel.
Ansøger er således uenig med Danmarks Naturfredningsforenings vurdering af, at resultatet af de
udførte prøveboringer ingen betydning har for søernes mulige påvirkning af hydrologien i området.
Ansøger anfører i den forbindelse, at boringerne viser et impermeabelt lag fra dammene til den
undersøgte dybde, og at afgravning af en del af dette lag ikke vil ændre på, at der stadig vil være en
betydelig mængde ikke vandgennemtrængeligt materiale mellem søen og eventuelle vandførende lag
under tørv og gytje. Samtidig vil det være gældende, at der fra søens vandspejl og ned gennem
terrænet vil være en sammenhængende vandsøjle (sø + grundvand) , hvor trykket vil være bestemt
af søens overfladeniveau. Ved at etablere søen vil det tidligere vandspejl i dammene blive genskabt.
Eventuelle vandførende lag i undergrunden vil ikke opleve ændrede trykforhold , uanset om søen er
en meter eller 2,5 m dyb. Under disse forhold er der ikke mulighed for, at søen vil påvirke områdets
hydraulik i forhold til perioden med dambrugsdrift.
Til Danmarks Naturfredningsforenings påstand om at selve projektet ikke er væsentligt ændret,
bemærker ansøger, at en landingsplads for kanoer nu er udeladt, at der ikke længere sker bygningsmæssige ændringer og at parkering er flyttet til et område uden for fredningen. Det anføres
derudover, at de to søer følger udstrækningen af dambrugets damme , samt at dambrugets tekniske
installationer i form af betonbygværker, betonkanaler, munke, tuder, mikrosigter og biofilter fjernes.
Ansøger mener ikke, at Danmarks Naturfredningsforenings bekymring om, at mængden af trykvand
fra dammene vil øges og påvirke hydrologien i de omkringliggende områder i negativ retning, unde rbygges af faktiske forhold. Ansøger oplyser, at mølledammen har et selvstændigt afløb via en grøft
til Lindenborg Å, og at det ikke gav anledning til en ændring af mølledammens vandspejl eller vandforsyning, da vandtrykket i områdets søer faldt i forbindelse med tørlægningen af dambruget. Ved
etablering af søerne genskabes det tidligere vandtryk over området, hvilket tilsvarende ikke kan
medføre en påvirkning af mølledammens vandforsyning.
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I forhold til Danmarks Naturfredningsforenings bemærkning om kommunens manglende konsekvensvurdering, anfører ansøger, at den givne dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke er sammenhængende med kommunens konsekvensvurdering af projektet efter Habitatbekendtgørelsen § 7.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
I sagens behandling har deltaget alle af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christensen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Marianne Højgaard P edersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg, Henrik Høegh, Henrik Waaben og Pelle Andersen -Harild.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fastsat
eller foreslået fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnet kan i henhold til § 50, stk. 2, kun meddele dispensation fra en fredning eller en
foreslået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke
indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 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.
Ifølge § 50, stk. 4 skal det fremgå af fredningsnævnets afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk.
2 og 3 er opfyldt.
Videre afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning
kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Fredningen
Området er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2007 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å.
Fredningens hovedformål er, jf. fredningsbestemmelsernes § 1, at bevare, genoprette og pleje de
landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med
særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring
kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget
for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde,
samt - med respekt for de naturhistoriske interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative
udnyttelse af området.
Fredningen er opdelt i 4 delområder med hver deres delmål. Det aktuelle areal ligger inden for
delområde C (den brede ådal nord for Røde Mølle), hvor der gælder følgende delmål:
Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for
Lindenborg Å og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som
en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet der særligt lægges vægt
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på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i
form af opstemninger og engvandingsanlæg.
Ifølge fredningsbestemmelsernes § 3 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke
ske udnyttelse af forekomster i jorden - heller ikke til eget brug - eller foretages opfyldning, planering eller afgravning, dog bortset fra indgreb som led i den i § 7 beskrevne naturgenopretning.
Vandreblokke må ikke fjernes.
Ifølge § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse, skure, boder, jagthytter eller lignende eller opstilles
campingvogne og andre flytbare indretninger. Ombygning eller mindre udvidelser af eksisterende
bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for,
at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og placering kan opføres nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende land- og skovbrugsejendomme og dambrug.
Fredningsnævnets beføjelse til at træffe afgørelse i sagen
Danmarks Naturfredningsforening gør i klagen gældende, at fredningsnævnet burde have afvist at
behandle den aktuelle ansøgning, idet projektet ikke er ændret væsentligt i forhold til det tidligere
ansøgte projekt på samme areal.
Det er Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at ansøger med resultaterne af de udførte jordbund sundersøgelser har fremlagt nye oplysninger om projektets mulige påvirkning af ådalens bund og
dens kildevæld. Da det aktuelle projekt ikke længere omfatter anlæg af veje, etablering af ophale rplads til kanoer mv., er det endvidere Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at det nye projekt
adskiller sig fra det tidligere ansøgte.
Natur- og Miljøklagenævnet finder som følge heraf, at Fredningsnævnet har haft beføjelse til at
træffe afgørelse i sagen og kan som følge heraf ikke give Danmarks Naturfredningsforening medhold
i, at fredningsnævnet ikke burde have behandlet den aktuelle ansøgning.
Natura 2000
Af fredningsnævnets afgørelse fremgår det, at efter den aktuelle og den tidligere sags oplysninger
har nævnet lagt til grund, at en dispensation ikke er i strid med § 50, stk. 2 eller 3.
Naturstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af den tidligere sag oplyst, at der på arealet, hvor
fiskesøerne ønskes etableret, ikke er registreret forekomst af særlige naturtyper fra udpegning sgrundlaget for de internationale beskyttelsesområder Natura 2000 område nr. 18 og EFHabitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt EF -fuglebeskyttelsesområde nr.
4 Rold Skov.
Rebild Kommune har i forbindelse med meddelelse af dispensation fra åbeskyttelseslinjen og landz onetilladelse af 22. juni 2016 i medfør af reglerne i habitatbekendtgørelsen udarbejdet en kons ekvensvurdering af projektet i forhold til udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 20 (Rold Skov,
Lindenborg Ådal og Madum Sø) og Fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov) samt i forhold til de
bilag IV arter, der er konstateret i området.
Af kommunens vurdering fremgår det, i lighed med Naturstyrelsens oplysninger, at der ikke er kor tlagt habitatnaturtyper på arealet. Af arterne på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, er odder ,
stor vandsalamander og damflagermus, ifølge kommunens vurdering, relevante i det pågældende
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område. Af arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er isfugl, ifølge komm unens vurdering, relevant i det pågældende område. Og i af bilag IV -arter er der, ifølge kommunen,
konstateret vandflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, damflagermus, brunflagermus, stor
vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø, odder og markfirben i området.
På baggrund af de tidligere oplysninger fra Naturstyrelsen samt den nu foreliggende konsekvensvurdering fra Rebild Kommune, finder Natur- og Miljøklagenævnet det tilstrækkeligt godtgjort, at ge nnemførelse af projektet ikke vil være i strid med habitatreglerne om beskyttelse af arter på udpe gningsgrundlaget og yngle og rasteområder for bilag IV arter, såfremt en dispensation gives på vilkår
om, at søerne skal anlægges mellem 1. november og 1. marts, hvilket er uden for fuglenes yngletid
og uden for den periode, hvor padderne kan opholde sig i jorddammene.
Natur- og Miljøklagenævnet vurderer endvidere, at ingen af plantearterne på bilag 5 til naturbeskyttelsesloven forekommer i området.
Fredningens formål og dispensation jf. § 50, stk. 1
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede med afgørelse af 12. maj 2015 fredningsnævnets tidligere
afslag på etablering af fiskesøerne, idet nævnet fandt, at det ansøgte projekt indebar så indgribende
påvirkninger af ådalens bund og dens kildevæld, at projektet vurderedes til at være i strid med
fredningens formål.
På baggrund af de nu fremlagte oplysninger, herunder den geotekniske rapport fra Andreasen &
Hvidbjerg K/S, samt på baggrund af øvrige tilgængelige oplysninger fra geologiske boringer i
området, finder et flertal på 8 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer det sandsynliggjort,
at etableringen af de ansøgte fiskesøer ikke vil medføre en risiko for, at ådalens bund og dens
kildevæld påvirkes i negativ retning.
Ifølge fredningen er det blandt delmålene for område C, at bevare og pleje ådalens bund med
tilhørende kildefelter som en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet
der særligt lægges vægt på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn til de
kulturhistoriske værdier i form af opstemninger og engvandingsanlæg.
Der må ifølge fredningsbestemmelsernes § 3 ikke foretages terrænændringer , herunder opfyldning,
planering eller afgravning.
Som projektet er beskrevet i ansøgningsmaterialet, vil terrænet omkring søerne bibeholdes i de
nuværende koter med græsbevoksning. Der vil fortsat ske bortgravning af jord, men kun på are alerne med de nedlagte damme, og terrænændringerne vil ikke være synlige, da de vil ligge under
søernes vandspejl.
Rebild Kommune har i den meddelte dispensation fra å-beskyttelseslinjen bl.a. stillet vilkår om, at
det opgravede materiale placeres i ældre fiskedamme på matr. nr. 1hu Buderupholm Hgd., Bud erup og udjævnes til terræn. Derudover skal overskydende jord placeres udenfor beskyttede arealer
(å-beskyttelseslinjen, beskyttet natur mv.)
Ud fra en vurdering af, at den beskrevne håndtering af overskudsjorden ikke vil medføre negative
konsekvenser for oplevelsen af landskabet i området, finder flertallet, at der bør gives dispensation
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til at etablere de 2 lystfiskersøer. Der lægges herved vægt på, at området i forvejen er præget af de
nedlagte dambrugsdamme, at det findes sandsynliggjort, at etableringen af de to fiskesøer ikke vil
medføre en risiko for, at ådalens bund og dens kildevæld påvirkes i negativ retning, at der efter det
oplyste ikke vil blive tale om terrænmæssige synlige ændringer, at gennemførelse af projektet efter
det oplyste vil bevirke, at dambrugets nuværende tekniske installationer tillige med et antal master
fjernes fra området samt at fiskene i søen ikke må fodres.
Flertallet finder dog, at der bør stilles vilkår om, at det opgravede materiale placeres i ældre fisk edamme på matr. nr. 1hu Buderupholm Hgd., Buderup og udjævnes til terræn , eller placeres udenfor fredede arealer.
Mindretallet (Pelle Andersen-Harild og Jeppe Brogård) stemmer for at ændre fredningsnævnets dispensation til et afslag.
I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet herefter
fredningsnævnets afgørelse af 25. november 2015 om dispensation fra fredningen af Gravlevdalen,
Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å til at etablere 2 fiskesøer i nedlagte dambrugsdamme på matr.nr. 1 eo Buderupholm Hgd., Buderup, stadfæstes, idet der dog tilføjes følgende nye
vilkår for dispensationen:
-

At det opgravede materiale (jord mellem nedlagte dambrugsdamme) placeres i ældre damme
på matr. nr. 1hu Buderupholm Hgd., Buderup og udjævnes til terræn samt at overskydende
jord placeres udenfor fredede arealer.

-

At søerne etableres mellem 1. november og 1. marts, hvor padderne ikke opholder sig/yngler
i jorddammene samt uden for fuglenes yngletid.

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne

Rikke Flinterup
Sagsbehandler

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:
Flemming Kaj Christensen, fkc@sawo.dk
Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur, kaare@danskakvakultur.dk
Danmarks Naturfredningsforening - Rebild, rebild@dn.dk og dn@dn.dk
Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del, nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk, kca@domstol.dk,
Sagsnr. FN-NJS 37/2015
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, svana@svana.dk, J.nr. NST-4112-02515
Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, att: Anja Daugbjerg Hansen, adha@rebild.dk, cnm@rebild.dk,
J.nr. 01.05.08-P25-11-14
Per Steffensen, Leoniadvokater, ps@leoniadvokater.dk
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Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
nordjyllandsyd@fredningsnævn.dk

Den 26. februar 2017

FN-NJS-7-2017:
Ansøgning om tilladelse til forlængelse af perioden for oprensning af gamle fiskedamme og
etablering af to nye fiskesøer med en måned.
Flemming Kaj Christensen har ved mail modtaget den 23. februar 2017 ansøgt om tilladelse til
forlængelse af perioden for oprensningen af de gamle fiskedamme samt etablering af to fiskesøer i
de nedlagte dambrugsdamme på matr. nr. 1 eo Buderupholm Hgd., Buderup fra udgangen af februar
til udgangen af marts.
Tilladelse til nedlægning af de gamle damme og etablering af to nye fiskesøer er meddelt af
fredningsnævnet ved en afgørelse af den 25. november 2015 og er stadfæstet ved Natur- og
Miljøklagenævnets afgørelse af den 25. oktober 2016, dog med bl.a. et vilkår om, at søerne
etableres mellem 1. november og 1. marts, hvor padderne ikke opholder sig/yngler i jorddammene
samt udenfor fuglenes yngletid.
Flemming Kaj Christensen har oplyst, at baggrunden for ansøgningen om forlængelse er, at der var
mange flere kridtsten i bunden af dammene end beregnet. Arbejdet kan derfor først være færdigt
ved udgangen af marts måned.
Fredningsnævnet dispenserer til det ansøgte, idet forlængelse af dispensation med en måned findes
at være af underordnet betydning, og idet en færdiggørelse af det igangværende arbejde også af
hensyn til fugle-og dyreliv må anses for mest hensigtsmæssig.
Afgørelsen er truffet som formandsafgørelse, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Relevante miljøvurderinger samt forholdet til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 fremgår af
de oprindelige afgørelser. Det lægges til grund, at den tidsmæssigt beskedne forlængelse ikke gør
nogen ændring i, hvad der anført herom i de tidligere afgørelser.

Torben Bybjerg Nielsen
fmd.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid
fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i
Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Kopi er tilsendt:
1.
Poul Roesen,
2.
Finn Grøn Nielsen,
3.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, NU Miljøstyrelsen
4.
Rebild Kommune,
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/Michael Wulff,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund,
9.
Flemming Kaj Christensen
10.
Dansk Akvakultur v/Kaare Michelsen,
11.
Advokat Per Steffensen.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del
(nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk – telefon 9968 8461)

Den 27. februar 2017

FN-NJS-5-2017: Ansøgning om etablering af en bålhytte i Rebild Bakker
Fredningsnævnet har den 17. februar 2017 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om fornyet
dispensation til etablering af en tipi-formet bålhytte på matr.nr. 28c Rebild by, Rebild, beliggende i
Rebild Bakker. Ansøgningen er indsendt af Rebild Kommune. Arealerne ejes af Naturstyrelsen,
Himmerland.
Sagen er behandlet som formandsafgørelse i medfør af forretningsordenen for fredningsnævn § 10,
stk.5, idet der tidligere af nævnet er godkendt en ansøgning med tilsvarende indhold. Begrundelsen
for fredningsnævnets afgørelse fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt for de
naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EFfuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde samt – med respekt for de naturhistoriske interesser
– at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området. Fredningen har bestemmelser
om, at der som altovervejende udgangspunkt ikke må opføres ny bebyggelse. Ombygninger og
mindre udvidelser af eksisterende bygninger kan dog ske med nævnets godkendelse. Herudover
fremgår det, at der ikke må etableres andre faste konstruktioner eller anlæg og ikke anlægges
sportspladser m.v.
Fredningsnævnet gav den 15. oktober 2014 tilladelse til at opføre en bålhytte udformet som en 8kantet tipi med en højde på 8,5, meter, opført på betonfundament, med Douglas stolper og sort
tagpap, idet det blev anført, at ”hyttens form passer særdeles godt ind imellem de opadstræbende
træer, som den vil blive omgivet af. Det er en forudsætning, at bygningen opføres i neutrale og
naturafstemte materialer og farver”.
Det fremgår af den nye ansøgning blandt andet, at udformningen og beliggenheden er den samme.
På stedet er i dag beliggende et faldefærdig magasinbygning, som tipien skal pladsmæssigt erstatte.
Desuden vil kommune etablere kurser i brugen af hytten for skoler, daginstitutioner og dagplejere,
men uanset anvendelsesgraden skønnes størrelsen og placeringen af bålhytten ikke at medføre en
målbar forøget slidtage i Bakkerne. Herudover oplyses det, at stedet indgår som en del af den
etablerede ”Rebildport”. Endelig oplyses det, at der ikke er særlige naturinteresser på stedet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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. Da den ansøgte bålhytte er beliggende samme sted og med samme udformning som den, der

blev givet tilladelse til den 15. oktober 2014, til hvilken tilladelse der derfor kan henvises, og idet
der i øvrigt ikke er ændrede forhold, kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den,
der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder
og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den
af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende
offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet
offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller
ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som
følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den
eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af
en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
Poul Roesen,
2.
Finn Grøn Nielsen,
3.
Miljøstyrelsen, København,
4.
Rebild Kommune, att. Niels Larsen,
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9.
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Rebildselskabet,
11. Naturstyrelsen, Himmerland.

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

Stadfæstet af Miljø- og
Fødevareklagenævnet
21-02-2019, sagsnr. 18/05545
Klik her for at se nævnets afgørelse.
Den 28.april 2017

FN-NJS-16 og 17 -2017:
Ansøgning om opførelse af facilitetsbygning og afgravning af skrænt.
Fredningsnævnet har den 23. marts 2017 fra Rebild Kommune modtaget henvendelse om tilladelse
til at opføre en facilitetsbygning på matr. nr. 1eo Buderupholm Hgd, Buderup, beliggende Buderupholmvej 46, 9530 Støvring. Ansøgningen er indsendt af Moe A/S ved Benny Jepsen for ejeren
Flemming Kaj Christensen. Sidstnævnte har 20. april 2017 endvidere anmodet om tilladelse til at
foretage afgravning af en skrænt på matr. nr. 1dt og 1dz smst.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund.
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, samt - med respekt for de
naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Afgørelsen har for området nord for Røde Mølle blandt andet til delformål C at bevare og pleje
ådalens bund med tilhørende kildefelter. Afgørelsen har bestemmelser om, at der ikke må bebygges
eller opstiller skure, boder, campingvogne eller telte, master, møller eller andre tekniske anlæg,
Herudover må der ikke foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering bortset
fra indgreb i forbindelse med naturgenopretning, og der må ikke etableres oplag.
Vedrørende etablering af facilitetsbygning
Natur- og Miljøklagenævnet traf den 12. maj 2015 afgørelse i en sag vedrørende etablering af to
fiskesøer. Det fremgår heri blandt andet, at ” Et eksisterende skur nedrives, og på stedet opføres en
facilitetsbygning på ca. 100 m2 til brug i forbindelse med salg af fiskekort og kanoudlejning,
toiletter og faciliteter for rensning af fisk m.v. Bygningen påtænkes opført som en delvis åben
trækonstruktion, f.eks. som et bjælkehus, således at kun toiletfaciliteter og et teknikrum bliver
lukkede. Bygningen udføres med traditionelt saddeltag med tagpapdækning – alternativt som et
grønt tag med græstørv eller lignende”. ”Det fremgår endvidere af ansøgningen, at projektet vil
generere en mængde overskudsjord. Det skal i givet fald afklares, om denne må/kan indbygges helt
eller delvist på arealet, eller om terrænregulering er udelukket og jorden dermed skal bortskaffes”.
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede fredningsnævnets afslag på etablering af fiskesøerne, men
tog ikke stilling til etablering af en facilitetsbygning.
Det er i afgørelsen tillige oplyst, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 18.

Fredningsnævnet traf i FS 37/2015 den påklagede afgørelse vedrørende fiskesøerne med følgende
bemærkning om det da eksisterende træhus: ”Den eksisterende bygning på området påtænkes
indrettet med toilet, rense- og opholdsrum. Bygningen er beliggende uden for åbeskyttelseslinjen,
og den vil kræve en særskilt godkendelse ved en eventuel ombygning”.
Det fremgår af Rebild Kommunes fremsendelsesmail, at ejeren af ejendommen ønsker at etablere
en nybygning, der i forhold til den oprindelige bygning er flyttet 2 meter mod øst, er udvidet 2
meter i bredden og fortsat opført i træ. Bygningen er dermed 21 m2 større end bygningen i det
tidligere projekt.
Rebild Kommune har udarbejdet en konsekvensvurdering for området og vurderer om Natura2000,
at der hverken i anlægsfasen eller senere vil være negativ påvirkning af naturtyper eller arter på
udpegningsgrundlaget for Natura2000-området.
Vedrørende afgravning af en skrænt
Ejeren har i mail af 20. april 2017 ansøgt om tilladelse til at afgrave ca. 4 meter af en skrænt, der er
langs med Buderupholmvej 46 for at skabe bedre oversigtsforhold ved udkørsel ved
parkeringsareal på ejendommen. Det anføres, at der er trafik med meget høj hastighed på stedet,
hvorfor de dårlige oversigtsforhold oppe fra svinget fra Støvring bør forbedres.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. april 2017. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det
ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Finn Grøn
Nielsen. For Rebild Kommune mødte Kenn Mønsted Lykholt, Anja Daubjerg Hansen og Lea Liv
Pedersen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wulff. Ejeren Flemming Kaj
Christensen var mødt sammen med entreprenør Benny Jepsen.
Flemming Kaj Christensen oplyste om projektet vedrørende opførelse af et facilitetshus, at den
tidligere træbygning, som lå der før fredningen blev gennemført, er nedrevet og at han ønsker at
opføre en ny facilitetsbygning på stedet, hvor den stod, dog flyttet ca. 2 meter mod øst og 2 meter
bredere. Subsidiært ønskes en bygning på samme sted. Projektet er opført i rundtømmer, der males
sort og med græstørv på taget. Bygningen får samme højde, som den tidligere. Han vil udlægge
plastmåtter, som græs kan gro op imellem, til brug for handicappedes adgang på stedet.
Rebild Kommune havde ingen bemærkninger til bygningen, der vil falde fint ind i naturen.
Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at bygningen i forhold til facilitetsbygninger ved
andre fiskesøer er meget stor. Derudover bør den kunne lægges på arealet op mod vejen, der ikke er
fredet areal.
Flemming Kaj Christensen bemærkede hertil, at det samlede indblik bliver langt pænere, derved at
bygningen kommer til at ligge dækket i bevoksningen frem for, hvis den kommer til at ligge åbent
og fremme mod vejen som den tidligere.
Vedrørende afgravning af skræntarealet oplyser Flemming Kaj Christensen, at han er bekymret for
de dårlige oversigtsforhold fra parkeringsarealet op mod svinget fra Støvring. Han søger derfor om,
at der kan afgraves ca. 3-4 meter af skrænten. Jorden er primært sand og ikke som omkring
fiskesøerne, tørv. Han er bekendt med, at der vil blive opstillet 60-km-skilte på strækningen, men

han mener ikke, at det er tilstrækkeligt. Hvis fredningsnævnet meddeler dispensation, vil han søge
såvel kommunen som politiet om de videre tilladelser. Det er kun på en del af strækningen, at
arealet er fredet, resten ligger udenfor det fredede areal.
Rebild Kommune bemærkede, at det bør afklares, med hvilken hastighed oversigtsforholdene er for
dårlige. Der er vedrørende afgravning af skrænten ingen naturmæssige risici.
Danmarks Naturfredningsforening fandt, at det vil være nok at få opstillet 50-km-skilte på stedet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
Herudover lægger nævnet for så vidt angår facilitetsbygningen til grund, at der efter praksis normalt
vil blive givet tilladelse til at opføre en ny bygning, hvor en tidligere lovligt stod og i samme
størrelse og højde. Nævnet finder imidlertid, at det forøgede areal i bredden ikke vil blive synligt fra
vejen, samt at hele bygningen ville være mere synlig, såfremt den blev placeret uden for fredningen.
Herefter og under hensyntagen til oplysningerne om bygningens højde og materialevalget, kan
fredningsnævnet meddele dispensation til denne del af det ansøgte.
For så vidt angår skræntarealet kan fredningsnævnet konstatere, at skrænten i betydelig grad dækker
udsigten til og fra udkørslen ved fiskesøerne. Afgravningen er beskeden set i forhold til den
forøgelse af trafiksikkerheden på stedet, som afgravningen må antages at medføre. Der lægges
endvidere vægt på, at indgrebet vil ske ud til offentlig vej og kun over en kort strækning. Nævnet
kan derfor meddele principgodkendelse til projektet, således at der efter behandling i yderligere
instanser fremsendes endeligt projekt til godkendelse i nævnet. Det er et vilkår, at skrænten
retableres med græs.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,


ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
Poul Roesen,
2.
Finn Grøn Nielsen,
3.
Miljøstyrelsen, København,

4.
Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen, Kenn Mønsted Lykholt og Lea Liv
Pedersen
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9.
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Flemming Christensen,
11. Moe A/S, att. Benny Jepsen.

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

Den 29. maj 2017
FN-NJS-11-2017: Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af Cykelstafetten 2017.
Fredningsnævnet har den 10. april 2017 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at der gennemføres et cykelløb, ”Cykelstafetten 2017”, som berører matr. nr. 4c og 42
ay Rebild by, Skørping, beliggende i Rebild Bakker. Ejerne er hhv. Rebild Nationalpark og
Rebildselskabet. Ansøgningen er indsendt af Ole Egeblad.
Sagen er behandlet af nævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Der meddeles dispensation til det ansøgte som nedenfor nærmere beskrevet.
Sagens baggrund.
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove samt – med respekt for
de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes afholdt cykelstafet den 2. - 3. september 2017 over en 16
km. lang rute med udgangspunkt i hhv. P-pladsen og ”Operapladsen” Ud over de 2 døgn forventes
yderligere tid til opstilling og nedtagning af telte m.v. Der forventes et deltagerantal på 2000 og et
lignende antal tilskuere.
Rebild Kommune har om Natura2000-området oplyst, at det ikke forventes, at arrangementet vil
betyde negative påvirkninger på den natur og landskab, som fredningen skal værne om. Derudover
er det oplyst, at lodsejerne, Nationalparken og Rebildparken har tilkendegivet, at de accepterer det
planlagte forløb.
Danmarks Naturfredningsforening har skriftligt meddelt, at der ikke er indvendinger mod det
ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 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.

Idet fredningsnævnet endvidere lægger til grund, at det ansøgte er af kortvarig karakter og på trods
af et stort antal deltagere ikke forventes at ville påvirke det fredede område i nævneværdig grad,
kan nævnet meddele dispensation til det ansøgte.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
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 (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet
offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
Poul Roesen,
2.
Torben Færk,
3.
Miljøstyrelsen, København,
4.
Rebild Kommune, j.nr. 01.05.10-P19-2-17,
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9.
Dask Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Rebild Nationalpark,
11. Rebildselskabet.

Fredningsnævnet for Nordjylland
Sydøstlig del, tlf. 9968 8461
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Aalborg den 16. juni 2017
Biolog Anja Daugbjerg Hansen
Center Natur og Miljø
Rebild Kommune
Administrationsbygningen i Nørager
Hobrovej 110
9530 Støvring

Vedr.: FN-NJS-22-2017 – ansøgning om opstilling af scene, telte m.v. til Opera i Rebild
søndag den 13. august 2017.
Ved mailskrivelse af 13. juni 2017 har De fremsendt en ansøgning om tilladelse til i lighed med
tidligere opera-arrangementer afholdt i årene 2002-2016 at afholde et tilsvarende arrangement på
samme lokalitet: Rebildvej, Rebild, 9520 Skørping, matr. nr. 4 c, 42 am, 42 ay, 3 b, 42c Ejerlav:
Rebild by, Skørping (631051).
Arrangementet afvikles søndag den 13. august 2017 fra morgen til kl. 16.30 og dermed denne
periode med høj musik. Der forventes et publikumsantal på ca. 2-3.000.
Opstilling af scene, toiletter, telte etc. vil påbegynde den 9. august og nedtagning vil foregå
umiddelbart efter koncertens afslutning den 13. august og vil være afsluttet den 14. august 2017.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5 som en formandsafgørelse, idet sagen i
relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å anses for at
være af underordnet betydning.
Der meddeles fredningsnævnets tilladelse som til tidligere års arrangementer, hvorefter der ikke har
været forelagt nævnet klager.
Tilladelsen meddeles på vilkår som tidligere år, herunder at området fuldstændig retableres efter
brug.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Kopi er tilsendt:
Opera i Rebild, att.: Anja Daugbjerg Hansen og kulturkonsulent Tina L. Rasmussen
Danmarks Naturfredningsforening, København
Danmarks Naturfredningsforening v/Michael Wulff
Rebildselskabet v/Lars Bisgaard
Poul Roesen
Torben Færk

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

Den 7. februar 2018
FN-NJS-3-2018 Ansøgning om nyt tag på del af ejendommen Hobrovej 200, Gravlev, 9530
Støvring.
Fredningsnævnet har den 22. januar 2018 modtaget ansøgning om tilladelse til oplægning af et nyt
tag på en del af ejendommen, matr.nr. 5k Gravlev by, Gravlev. Ansøgningen er fremsendt af
ejendommens ejer, Lars Krunderup.
Rebild Kommune har den 24. januar 2018 udtalt sig i sagen, ligesom Danmarks
Naturfredningsforening har udtalt sig den 26. januar 2018.
Fredningsnævnet har behandlet sagen skriftligt som en formandsafgørelse uden besigtigelse, jf.
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, idet det ansøgte skønnes af mindre indgribende
betydning.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove samt – med respekt af de
naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Ejendommen er beliggende i delområde D, der har til formål at sikre løvskov samt bevare og pleje
bøge- og egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne nåletræsbevoksninger med overgang til
overdrev. Nuværende marker bevares som åbne arealer.
Ejendommen er beliggende under have-gårdspladssignatur og omfattet af fredningens § 4, hvorefter
der som udgangspunkt ikke må ske bebyggelse eller opstilles skure, boder m.v. I fredningsnævnets
oprindelige afgørelse var fredningen ikke til hinder for bebyggelse m.v., men denne formulering
blev ændret i Naturklagenævnets afgørelse således, at ejendommen er undergivet bygningscensur.
Det fremgår af ansøgningen, at den nyere bebyggelse på ejendommen har tag beklædt med tagpap,
og at ejerne nu ønsker at udskifte tagbeklædningen på den ældre del af ejendommen fra eternit til
sort tagpap. Denne del af ejendommen er med høj rejsning. Ændringen vil medføre en forhøjelse af
konstruktionen med ca. 20 cm under hensyntagen til de eksisterende isoleringskrav. Da der i denne
del af bygningen er loft til kip, er isolering indefra ikke en mulighed. Det anføres slutteligt, at skiftet
til paptag æstetisk vil passe godt til husets helhed.
Rebild Kommune har i sit høringssvar anført, at ejendommen ikke er beliggende i Natura2000område, men at der er registreret en del bilag IV-arter i området. Det ansøgte projekt vil ikke
beskadige eller ødelægge yngle-eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller
plantearter på bilag IVb

Danmarks Naturfredningsforening har i sit høringssvar ikke haft bemærkninger mod det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
Idet det ansøgte projekt efter det oplyste ikke vil medføre større synlighed fra bakkerne eller
ændring i husets arkitektur i øvrigt, kan fredningsnævnet meddele dispensation.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra 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 (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet
offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
Poul Roesen,
2.
Jens Munk
3.
Miljøstyrelsen, København,
4.
Rebild Kommune j.nr. 01.05.10-P25-1-18,
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9.
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, København,
11. Bodil Tejg Krunderup og Lars Krunderup.

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

Den 26. marts 2018
FN-NJS-13-2018: Ansøgning om opførelse af nyt maskinhus.
Fredningsnævnet har den 28. februar 2018 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning
om tilladelse til at opføre et nyt maskinhus samt vejadgang, alt på matr.nr. 7a Gravlev by, Gravlev,
beliggende Hobrovej 187, 9520 Skørping. Ansøgningen er indsendt af Svend Aage Christiansen A/S
på vegne Hans Peder Pindstrup.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet ikke at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i og omkring kilder, enge, overdrev
og løvskove, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for
rekreativ udnyttelse i området. Herudover skal fredningen medvirke til overholdelse af de internationale forpligtelser for så vidt angår beskyttelsesområdet. Afgørelsen har bestemmelse om, at
der ikke må ske bebyggelse eller opstilles skure, boder, campingvogne eller telte, bortset fra
midlertidige skure i forbindelse med skovnings- eller plejearbejder. Fredningen er ikke til hinder for
bebyggelse m.v. inden for de på fredningskortet som haver, gårdspladser og gartneriet angivne
arealer. Dog specifikt for denne ejendom er den bestemmelse ikke gældende. Ejendommen er
undergivet bygningscensur og omfattet af bebyggelsesregulerende bestemmelser som i de eksisterende fredninger. Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af
størrelse, udformning og placering kan opføres nødvendige driftsbygninger i tilknytning til
eksisterende land- og skovbrugsejendomme og dambrug. Endelig er der bestemmelse om, at der
ikke må foretages terrænændringer.
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opført en maskinhal på 1740 m2 (højde 10,5 meter,
længde 60 meter og bredde 29 meter). Den ansøgte vejforlægning ønskes fortrinsvist anlagt på
markareal samt dele af en allé-beplantning etableret i slutningen af 80-erne samtidig med stuehuset.
Det fremgår af sagens bilag, at den nye bygning er projekteret på østsiden af den eksisterende hal og
beliggende nord-syd ned mod ådalen. Den opføres i samme materialer og med samme udtryk som
de eksisterende bygninger i det samlede bygningskompleks, men bliver noget højere. Det ansøgte er
kun delvis beliggende indenfor fredningsgrænsen.
Rebild Kommune har om Natura2000-områder oplyst, at det ansøgte maskinhus er beliggende
umiddelbart uden for Natura2000-område nr. 18, men dele af den ansøgte vej ligger inden for
Natura2000-grænsen. Der er ikke kortlagt habitattyper fra udpegningsgrundlaget på eller nær
placeringen, og det vurderes ikke at være sandsynligt leve-eller opholdssted for arter på udpegningsgrundlaget. Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig
påvirkning af arter eller naturtyper inden for Natura2000-området. Der kan være forekomster af
bilag IV-arter, men yngleforekomst vurderes at være usandsynlig. Kommunens vurdering er, at

projektet ikke vil beskadige eller ødelægger yngle-eller rasteområdet for dyrearter på
habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter på direktivets bilag Ivb.
Kommunen oplyser, at den ikke kan udelukke en synsmæssig negativ landskabelig påvirkning
særligt nede fra ådalen og fra den modsatte side af ådalen. Der er tale om en relativ stor bygning og
med en beliggenhed meget højt i landskabet. Planlagte terrænændringer er ikke beskrevet nærmere i
ansøgningsmaterialet, men kommunen kan konstatere, at der er en terrænforskel på ca. 1,5 meter
mellem nord- og sydenden af bygningen, hvorfor det må antages, at der skal ske opfyldning i den
sydlige del og dermed inden for fredningen. Ifølge kommunes journalsystem er den eksisterende
bygning ca. 7 meter høj. Idet den nye maskinhal ønskes opført i nær tilknytning til ejendommens
øvrige driftsbygninger, og idet den eksisterende træbeplantning formentlig vil virke afskærmende,
antager kommunen, at den landskabelige påvirkning vil være begrænset. Kommunen foreslår, at en
eventuel dispensation betinges af opretholdelse af slørende beplantning.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2018. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt
udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild
Kommune mødte Susanne Gregersen og Kent Mønsted. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Michael Wulff. Sammen med ejeren mødte Svend Aage Christiansen.
Ejeren oplyste, at nybygningen er til brug for ejendommens store kornforbrug, hvor det er
nødvendigt at kunne omlade kornet i en hal, der er stor nok til, at man kan vende med de meget
store landbrugsmaskiner, der anvendes i dag. Det er årsagen til dens længde, hvor den ned mod
dalen vil blive længere end den eksisterende parallelle lade. Han er af den opfattelse, at en placering
uden for fredningen og måske på tværs af de eksisterende bygninger vil hindre en eventuel
fremtidig udvidelse af disse. Hvis det ansøgte projekt gennemføres, vil kun gavlen kunne ses fra
dalen, medens en placering øst-vest vil gøre hele bygningen synlig. I forbindelse med byggeriet
ønsker han af praktiske grunde at forlægge vejadgangen til stuehuset vest om den eksisterende
sydlige lade. Han oplyste supplerende, at han overvejer at plante graner ved den beplantning, der i
dag er 30 år gammel og dækker for indsynet til gården set fra Gravlevdalen.
Danmarks Naturfredningsforening anerkendte, at der kan være et driftsmæssigt behov for
bygningen, ligesom der ikke var bemærkninger til dens udseende og størrelse. Foreningen finder
dog, at den ansøgte placering ikke bør tillades, da bygningen kan placeres parallelt med den
eksisterende sydlige bygning mod vest, hvilket ville bringe byggeriet uden for fredningen.
Sagen udsattes til efterfølgende votering og fremsendelse af skriftlig afgørelse. Nævnet voterede på
stedet og i tilknytning til mødet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Gravlevdalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det fremgår endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for

de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en
dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke meddele dispensation til det
ansøgte, idet såvel beliggenhed som nødvendige terrænændringer vil stride mod fredningen og dens
formål. Det indgår i nævnets vurdering, at det ikke af ejeren er godtgjort, at det er tvingende
nødvendigt for landbrugets videre drift, at maskinhallen placeres på et område, der er fredet, idet det
må anses muligt ved en vestlig placering i forhold til den eksisterende bebyggelse at bringe
nybygningen helt uden for fredningen.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere, af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1.
Poul Roesen,
2.
Jens Munk,
3.
Miljøstyrelsen, København,
4.
Rebild Kommune, j.nr. 01.05.10-P25-2-18,
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9.
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Svend Aage Christiansen A/S,
11. Hans Peder Pindstrup.

Fredningsnævnet for Nordjylland
Sydøstlig del, tlf. 9968 8461
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Aalborg den 18. juni 2018
Kulturkonsulent Tina L. Rasmussen
Center Natur og Miljø
Rebild Kommune

Vedr.: FN-NJS-29-2018 – ansøgning om opstilling af scene, telte m.v. til Opera i Rebild søndag
den 12. august 2018.
Ved mailskrivelse af 12. juni 2018 har De fremsendt en ansøgning om tilladelse til i lighed med
tidligere operaarrangementer afholdt i årene 2002-2017 at afholde et tilsvarende arrangement på
samme lokalitet: Rebildvej, Rebild, 9520 Skørping, matr. nr. 4 c, 42 am, 42 ay, 3 b, 42c Ejerlav:
Rebild by, Skørping (631051).
Arrangementet afvikles søndag den 12. august 2018 fra morgen til kl. 16.30 og dermed denne
periode med høj musik. Der forventes et publikumsantal på ca. 2-3.000. Opstilling af scene, toiletter,
telte etc. vil påbegynde den 8. august og nedtagning vil foregå umiddelbart efter koncertens
afslutning den 12. august og vil være afsluttet den 13. august 2018.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5 som en formandsafgørelse, idet sagen i
relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å anses for at
være af underordnet betydning.
Der meddeles fredningsnævnets tilladelse som til tidligere års arrangementer, hvorefter der ikke har
været forelagt nævnet klager.
Tilladelsen meddeles på vilkår som tidligere år, herunder at området fuldstændig retableres efter
brug.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:


Adressaten for afgørelsen,


ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Kopi er tilsendt:
Opera i Rebild, att.: kulturkonsulent Tina L. Rasmussen
Danmarks Naturfredningsforening, København
Danmarks Naturfredningsforening v/Michael Wulff
Rebildselskabet v/Lars Bisgaard
Poul Roesen
Jens Munk

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

Den 22. juni 2018
FN-NJS-19-2018: Nyt tag på Hobrovej 200, Gravlev, 9530 Støvring
Fredningsnævnet har ved mail af 12. april 2018 fra Bodil Krunderup og Lars Krunderup modtaget
tillæg til tidligere ansøgning om tilladelse til at oplægge nyt tage på matr.nr. 5k Gravlev by, Gravlev,
beliggende Hobrovej 200, Gravlev.
Det fremgår af fredningsnævnet afgørelse den 7. februar 2018, at der blev meddelt dispensation fra
Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og
opstrøms dele af Lindenborg Å til en ændring af tagkonstruktionen på den nyere bebyggelse på
ejendommen til oplægning af tag med tagpap. Dette ville medføre en forhøjelse af konstruktionen
med ca. 20 cm. under hensyntagen til nutidige isoleringskrav.
Efterfølgende har ejerne besluttet i stedet at oplægge eternit svarende til resten af tagbeklædningen
på resten af bebyggelsen. Dette vil medføre en forhøjelse med i alt 40 cm. eller yderligere 20 cm. i
forhold til fredningsnævnets dispensation.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 11. juni 2018 oplyst, at der ikke er bemærkninger til
det fornyede projekt.
Fredningsnævnets formand besluttede, at det ansøgte kan anses for indeholdt i afgørelsen af 7.
februar 2018 og derfor ikke kræver særskilt dispensation.
Sagen atter sluttet

Torben Bybjerg Nielsen

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

Den 29. august 2018

FN-NJS-22-2018: Ansøgning om etablering af ny vejadgang samt beplantning.
Fredningsnævnet har den 15. maj 2018 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at ændre vejadgang til ejendommens stuehus på matr.nr. 7a Gravlev by, Gravlev,
beliggende Hobrovej 187, 9520 Skørping. Ansøgningen er indsendt af Svend Aage Christiansen A/S
på vegne Hans Peder Pinstrup.
Sagen er behandlet af fredningsdommeren alene i medfør af forretningsorden for fredningsnævn §
10, stk. 5, idet området nylig er besigtiget, og idet den påtænkte placering således er nævnet bekendt.
Desuden skønnes afgørelsen af underordnet betydning for fredningen. Afgørelsen fremgår nedenfor
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Fredningsnævnet traf den 26. marts 2018 vedrørende samme ejendom afgørelse om, at der ikke
kunne dispenseres til opførelse af en bygning inden for det fredede areal. Samtidig blev der ansøgt
om vejforlægning til stuehuset med en længde 60 meter og bredde 29 meter. Den ansøgte
vejforlægning skulle fortrinsvist anlægges på markareal samt dele af en allé-beplantning etableret i
slutningen af 80-erne samtidig med stuehuset. Da der blev meddelt afslag på ansøgning om
opførelse af driftsbygningen, blev der ikke særskilt taget stilling til vejforlægningen.
Der ansøges nu om tilladelser til at etablere en 3 m bred vej og et læbælte på ca. 5 meters bredde
indenfor fredningen.
Se placering nedenfor, hvor det grønne bælte er en græsrabat omkring vejforløbet:

Det rødt skraverede er eksisterende bebyggelse, den grønne skravering er Natura2000-område
medens den blå skravering er fredningsgrænsen.
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i og omkring kilder, enge, overdrev
og løvskove, samt -med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for
rekreativ udnyttelse i området. Herudover skal fredningen medvirke til overholdelse af de
internationale forpligtelser for så vidt angår beskyttelsesområdet. Fredningen er ikke til hinder for
bebyggelse m.v. inden for de på fredningskortet som haver, gårdspladser og gartneri angivne arealer.
Dog specifikt for denne ejendom er den bestemmelse ikke gældende. Ejendommen er undergivet
bygningscensur og omfattet af bebyggelsesregulerende bestemmelser som i de eksisterende
fredninger. Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse,
udformning og placering kan opføres nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende landog skovbrugsejendomme og dambrug. Endelig er der bestemmelse om, at der ikke må foretages
terrænændringer.
Rebild Kommune oplyser, at det ansøgte vej- og beplantningsforløb ligger delvist indenfor og
delvist umiddelbart udenfor Natura 2000-område nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum
sø”. Vej og beplantning ønskes fortrinsvist anlagt på markareal samt dele af en (allé-) beplantning
etableret i slutningen af 80-erne samtidig med stuehuset. Der er ikke kortlagte habitatnaturtyper fra
udpegningsgrundlaget på eller nær placeringen og det vurderes ikke at være et sandsynligt leveeller opholdssted for arter på udpegningsgrundlaget. På baggrund heraf vurderes det ansøgte projekt
ikke at medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper indenfor Natura 2000 området.
Der kan være forekomst af bilag IV-arter i området (løgfrø, spidssnudet frø, markfirben, stor
vandsalamander, odder, damflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus og vandflagermus), men
yngleforekomst vurderes usandsynlig. Rebild Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige

eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV a eller
ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IV b.
Rebild Kommune vurderer yderligere, at der ikke vil være væsentlige negative naturmæssige
konsekvenser ved det ansøgte. Der vil blive tale om mindre terrænændringer som følge af selve
vejanlægget, men beplantningen langs vejen vil udgøre den største landskabelige påvirkning.
Beplantningen må (på sigt) i nogen grad forventes at kunne virke afskærmende i forhold til
ejendommens eksisterende og kommende driftsbygninger.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 22. juni 2018 oplyst, at der ikke er bemærkninger til
det nu ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og Opstrøms dele af Lindenborg Å 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 fremkomne oplysninger om placering af vejforlægning samt læbælte, vurderes
det, at det ansøgte ikke har betydning for fredningsmæssige eller naturmæssige værdier. Derfor kan
fredningsnævnet meddele dispensation på vilkår, at den nærmere placering og sammensætning af
læbæltet fastlægges i samarbejde med tilsynsmyndigheden.
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 (2016niveau). 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.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Rebild Kommune, j.nr. 01.05.10-P25-2-18,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Svend Aage Christiansen A/S,
11. Hans Peder Pinstrup.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Den 29. august 2018
FN-NJS-26-2018: Jordvarmeanlæg i Gravlev.
Fredningsnævnet har den 23. maj 2018 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg på matr.nr. 6a, 9a, 27z og 29e Gravlev by, Gravlev.
Ansøger er Kristian Poulsen, Gravlevvej 44, Skørping.
Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for
fredningsnævn § 10, stk. 5 og besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen
fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt for de
naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EFfuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde samt – med respekt for de naturhistoriske interesser
– at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området. Fredningen har bestemmelser
om, at der ikke foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering, dog bortset
fra indgreb som led i naturgenopretning.
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes nedlagt jordvarmeslanger på en del af ejendommen, der
er omfattet af fredningen.
Rebild Kommune oplyser, at arealet, der nedlægges jordvarmeslanger i, er beliggende i
Natura2000-område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum sø. Arealet er markjord i
almindelig omdrift. Der er ikke kortlagte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget på eller nær
placeringen, og det vurderes ikke at være sandsynligt leve-eller opholdssted for arter på
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vurderes derfor ikke at ville medføre en væsentlig påvirkning af
arter eller naturtyper inden for Natura2000-området. Der kan være forekomst af bilag IV-arter i
området: løgfrø, spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander, odder, damflagermus,
skimmelflagermus, sydflagermus og vandflagermus, men yngleforekomsten vurderes usandsynlig.
Rebild Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle-eller rasteområder
for dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag
IVb.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 bemærker, at der er tale om et stærkt begrænset indgreb, der ikke vil skade nogen
form for naturtyper. Efter etablering vil anlægget ikke være synligt. Herefter, og i øvrigt på
baggrund af de oplysninger, der er fremkommet til sagen, kan fredningsnævnet meddele
dispensation dog på vilkår, at arealerne retableres fuldstændig efter nedlæggelse af jordvarmeslangerne.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poul Roesen,
Jens Munk,
Kristian Poulsen,
Miljøstyrelsen, København,
Rebild Kommune, att. Mie Brøndum-Nielsen,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,

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

Den 19. september 2018
FN-NJS-27-2018: Brændely i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 6. juni 2018 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at opsætte et
brændely på matr.nr. 42 æ Rebild by, Rebild, beliggende i Rebild Bakker. Arealerne ejes af Naturstyrelsen
Himmerland.
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 Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild
Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige
værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder
særligt for de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EFfuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre
mulighederne for den rekreative udnyttelse af området. Fredningen har bestemmelser om, at der som
altovervejende udgangspunkt ikke må opføres ny bebyggelse. Ombygninger og mindre udvidelser af eksisterende
bygninger kan dog ske med nævnets godkendelse. Herudover fremgår det, at der ikke må etableres andre faste
konstruktioner eller anlæg og ikke anlægges sportspladser m.v.
Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til at opføre en bålhytte udformet som en 8-kantet tipi med en højde
på 8,5, meter, opført på betonfundament, med Douglas stolper og sort tagpap, idet det blev anført, at ”hyttens form
passer særdeles godt ind imellem de opadstræbende træer, som den vil blive omgivet af. Det er en forudsætning, at
bygningen opføres i neutrale og naturafstemte materialer og farver”.
Rebild Kommune oplyser om det nu ansøgte, at det er på 2000mm x 2000mm udført i egetræskonstruktion, med
gulv og vægkonstruktion i egetræ og tagkonstruktion i egetræ beklædt med robier spån. Det er kommunens
vurdering, at det ansøgte ikke vil få betydning for antallet af brugere af bålhytten.
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Ovenstående viser situationsplan med beliggenhed af bålhus og det ansøgte brændely.
Miljøstyrelsen har i mail af 14. august 2018 oplyst, at arealerne er beliggende i Natura2000-område, og at det
ansøgte ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/
ødelæggelse af planter eller yngle-eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. august 2018. I besigtigelsen deltog
fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen
og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild Kommune mødte Niels Larsen og Mette Byskov. For
Naturstyrelsen Himmerland mødte Leif Lyngsø. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wulff.
Naturstyrelsen bemærkede supplerende, at det er en forglemmelse, at der ikke blev ansøgt om brændelyet i
forbindelse med ansøgningen om tilladelse til at opføre bålhytten. Bålhytten og dermed brændelyet, vil blive en del
af skolebørns aktiviteter og bliver flytbar. Den er tænkt placeret på et plateau tæt på bålhytten, inde under
trækronerne og med nemme tilkørselsforhold for aflevering af træ. Etableringen kan ske uden terrænreguleringer.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kunne meddele dispensation til det ansøgte, der angår en lille bygning med et fornuftigt formål og
skjult i bevoksningen.
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
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fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får
helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes,
at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse
som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales
gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger
med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har
truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er
forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Poul Roesen,
Jens Munk,
Miljøstyrelsen, København,
Rebild Kommune, j.nr. 04.08.00-G00-1-14,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
Naturstyrelsen Himmerland.

Fredningsnævnet for Nordjylland
Sydøstlige del, tlf. 9968 8461.
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Den 28. november 2018

FN-NJS-49-2018: Ansøgning om tilladelse til afholdelse af fællesgudstjeneste 26. maj 2019 på festpladsen
i Rebild Bakker, matr.nr. 28 Rebild by, Skørping.
Fredningsnævnet har den 19. november 2018 fra Rebild Kommune modtaget videresendt ansøgning fra
sognepræst Sanne Birkely Sørensen, sognepræst i Skørping-Fræer, om tilladelse til at afholde fællesgudstjeneste den 26. maj 2019 på festpladsen i Rebild Bakker, på matr.nr. 28 Rebild By, Rebild.
Sagen er behandlet af nævnsformanden i henhold til forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5.
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen,
Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål blandt andet, at bevare, genoprette og
pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med
særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder,
enge, overdrev og løvskove og rekreative værdier, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at
forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området. For så vidt angår Rebild Bakker er
delmålet ved pleje at sikre – syd for Rebildvejen –de landskabelige og rekreative værdier, herunder
anvendelse til folkemøder, i et åbent lyngdækket område med spredt bevoksning af bøg og – nord for
Rebildvejen – de natur- og kulturhistoriske værdier i et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og
–skov bevokset landskab.
Det er oplyst, at gudstjenesten er en fælles udendørs gudstjeneste for alle kirker og borgere i Rebild
kommune, og som ønskes afholdt på festpladsen i Rebild bakker, og at arrangørerne skal bruge perioden
fra 10.00 til 17.00 den nævnte dag. Det er endvidere oplyst, at der bliver behov for at kunne opsætte et
lydanlæg/højttalere, toiletvogn og evt. en mindre platform. Der vil blive spillet musik og være fællessang og
korsang. Deltagerne sidder på tæpper i græsset, men derudover vil der også blive behov for løse stole eller
bænke til gangbesværede. Gudstjenesten er offentlig og vil vare ca. 1 times tid med et forventet
deltagerantal på 300-400, afhængig af vejret. Efter arrangement i bakkerne vil der ske oprydning samme
dag, og oprydningen forventes at være færdig til kl. 17.
Fredningsnævnets afgørelse
Der meddeles herved tilladelse som til tidligere års arrangementer i Rebild Bakker, hvorefter der ikke har
været forelagt nævnet klager. Tilladelsen er meddelt på vilkår som tidligere år, herunder at området
fuldstændig retableres efter brug.
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.
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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 (2016niveau). 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 Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
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Kopi af afgørelsen sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen.
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København.,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Kjeldsen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Sognepræst Sanne Birkely Sørensen,

3

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

Den 19. februar 2019

FN-NJS-30– og 32-2018: Ansøgning om tilladelser til trampestier og parkeringsanlæg mv. i
Gravlevdalen.
Fredningsnævnet traf den 25. september 2018 efter besigtigelse af arealerne på matr.nr. 19u og 8c
Oplev by, Gravlev, beliggende ved Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping, en foreløbig
beslutning vedrørende ansøgning om tilladelse til at etablere 2 trampestier samt en kombineret
kanoisætningsplads og parkeringsanlæg.
Fredningsnævnet tilkendegav, at det overordnet var positivt indstillet overfor de ansøgte projekter,
dog således, at der burde fremkomme yderligere oplysninger vedrørende plankevæggens
dimensioner ved kanoisætningspladsen. Derudover blev det tilkendegivet, at der ved sagens
afslutning kunne meddeles tilladelse vedrørende stiforløb 2. Der burde i den forbindelse være
meddelt samme tilkendegivelse vedrørende stiforløb 1.
Efterfølgende har ansøgeren, Niels Moes trukket sin ansøgning vedrørende parkeringsanlægget
tilbage og har alene ønsket afgørelse vedrørende stierne samt kanoisætningspladsen.
Rebild Kommune har til udkast til afgørelse vedrørende plankevæggen ved kanoisætningspladsen
ved Nybro oplyst, at der etableres en 5 meter lang spunsvæg ved den nordvestlige bredside af
Lindenborg Å, lige dér, hvor den drejer ind gennem Nybro under vejen Vælderskoven.
Spunsvæggen udføres i træ med 6 lodrette tilspidsede stolper, der rammes, vibreres eller spules ned
i bredsiden. Herpå monteres vandrette brædder på vandsiden af stolperne fra vandløbsbund til ca. 35
cm. over vandstanden, Bag spunsvæggen mod landsiden fyldes op med jord/stabilgrus. En stor sten
flyttes over til modsat brink således at plankevæggen kan laves, så den flugter mest muligt med
brinken. Påfyldning af jord skal ske ved plankevæggen og terrænet bag skal stadig være
græsbevokset.
Kommunen angiver yderligere, at det er nødvendigt for at plankevæggen kan flugte mest muligt
med brinken, at den skal starte dér, hvor kommunens skalapæl står i dag og slutte lige ved tilløbet
fra vest. Den skal slutte tæt mod brinken i enderne, så eventuel opfyldning ikke kan skride ud i
vandløbet. Mod vest skal brædderne være længere og have en stor vinkel, så der hverken løber vand
bagom væggen, eller skabes turbulens i tilløbet, der kommer fra vest. Det nødvendiggør, at
kommunens skalapæl flyttes 1,5-4 meter mod øst.

Fredningsnævnets behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen færdig som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden
for fredningsnævn § 10, stk. 5 og uden yderligere besigtigelse. Dette sker på grundlag af de øvrige
nævnsmedlemmers positive tilkendegivelse på besigtigelsesmødet. Mht. projektets forhold til
Natura2000 henvises til den foreløbige afgørelse af 25. september 2018.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50,
stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens
oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 eller 3.
Fredningsnævnet henviser i det hele til, hvad der er anført i den foreløbige afgørelse og bemærker,
at en dispensation til det ansøgte ikke kan anses i strid med fredningens formål og vilkår.
Fredningsnævnet kan derfor på det foreliggende grundlag og efter den ændrede ansøgning meddele
dispensation til etablering af de 2 stianlæg samt til etablering af kanoisætningspladsen, idet
projekterne forudsættes gennemført i nøje overensstemmelse med de oplysninger, der er meddelt
fredningsnævnet.
I det omfang projekterne måtte kræve andre offentlige tilladelser, skal ansøgeren selv indhente disse.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:






Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,


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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1.

Poul Roesen,

2.

Jens Munk,

3.

Miljøstyrelsen, København,

4.

Rebild Kommune, j.nr. 01.05.08-P25-15-18,

5.

Danmarks Naturfredningsforening, København,

6.

Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,

7.

Dansk Ornitologisk Forening, København,

8.

Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund,

9.

Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10.

Friluftsrådet, centralt,

11.

Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,

12.

Naturstyrelsen, Himmerland,

13.

Niels Moes,

14.

Peter Henneby.

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

Den 15. april 2019

FN-NJS-13-2019: Ansøgning om tilladelse til arrangementet Alsang i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 4. april 2019 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at
afholde Alsangsstævne den 5. maj 2019 på matr. nr. 28 Rebild By, Skørping. Arealerne ejes af
Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har uden besigtigelse behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5 og har besluttet at meddele dispensation.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt for de naturtyper og arter,
som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde
og EF-habitatområde samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne
for den rekreative udnyttelse af området. Fredningen har blandt andet bestemmelser om, at der ikke
må foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering bortset fra indgreb som led
i naturgenopretning. Der må således ikke etableres nye veje.
Rebild Kommune har om det ansøgte oplyst, at stævnet afholdes den 5. maj 2019 mellem kl. 16.30
og 17.30 i ”Gryden” ved RebildPorten i Rebild bakker. Der opstilles ikke scene eller andre
installationer, og deltagere må medbringe tæppe, der udleveres sanghæfte og nogle lokale musikere
vil spille til alsang på samme måde som under besættelsen. Der vil ikke blive behov for ekstra
parkeringspladser ud over de, der er på den offentlige parkeringsplads.
Kommunen oplyser yderligere, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 18: Rold Skov,
Lindenborg Ådal og Madum Sø, og vurderer, at det ansøgte ikke vil få negativ indflydelse på området.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 6. april 2019 oplyst, at der ikke er bemærkninger til
det ansøgte.
Naturstyrelsen Himmerland har i mail af 12. april 2019 oplyst, at den kan godkende afholdelse af
arrangementet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 meddele dispensation til det
ansøgte, der ikke kan anses for værende i strid med fredningens formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen Himmerland,

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

Den 21. maj 2019
FN-NJS-10-2019: Ballet i bakkerne.
Fredningsnævnet har den 2. april 2019 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse
til den 12. juni 2019 mellem kl. 19.00 og 21.00 at afholde sommerballet i Rebild Bakker på matr.nr. 28, 3b, 4c
og 42c Rebild By, Skørping, der ejers af henholdsvis Naturstyrelsen og Rebild Nationalpark Society (Rebildselskabet).
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Nævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.
Rebild Kommune oplyser, at der i forbindelse med arrangementet vil blive opstillet 1 scene, 2 mindre telte til
omklædning, 6 mobile toiletter og eventuelt 1-3 salgsvogne. Det forventes, at nedtagning vil være afsluttet
samme dag kl. 23.00. Der forventes et publikumstal på mellem 1000-2000. Der etableres parkering på offentlig parkeringsplads samt på Rebildselskabets arealer umiddelbart syd for den offentlige parkeringsplads.
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005, der blandt andet har til formål at
bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier
i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskov, samt med respekt for de naturhistoriske interesser, at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 10. april 2019 ingen bemærkninger til det ansøgte, ligesom
Rebild Kommune ikke har fremsat bemærkninger.
Kommunen oplyser yderligere, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg
Ådal og Madum Sø, og vurderer, at det ansøgte ikke vil få negativ indflydelse på området.
Naturstyrelsen Himmerland har i mail af 23. april 2019 oplyst, at den kan godkende afholdelse af arrangementet.
Rebildselskabet har i mail af 15. april 2019 oplyst, at der ikke er bemærkninger til arrangementet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder om oprydning, meddele dispensation til det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist
for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage,
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog 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.
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Poul Roesen
Jens Munk,
Miljøstyrelsen, København,
Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
Naturstyrelsen, Himmerland,
Rebild Nationalpark Society.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del.
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Den 9. september 2019

FN-NJS-21-2019: Ansøgning om opførelse af et hævet nedsivningsanlæg i Rebild
Fredningsnævnet har den 6. juni 2019 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at etablere et hævet nedsivningsanlæg på matr. nr. 42l Rebild By, Skørping, beliggende
Rebildvej 48, 9520 Skørping. Ansøgningen er indsendt af Carsten Bjerre Svendsen for Ellen Drejer
Hansen og Jens Jørn Hansen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for
afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt for de naturtyper og arter,
som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde
og EF-habitatområde samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne
for den rekreative udnyttelse af området. Fredningen har blandt andet bestemmelser om, at der ikke
må foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering bortset fra indgreb som led
i naturgenopretning.
Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte anlæg er 18 meter langt og 1,2 meter i højden og med
sivedræn med 2*15 meter strenge. Det er 4 meter bredt i toppen og 5 meter i bunden.

Den røde linje viser placeringen af det ansøgte og den blå skravering det fredede areal.

Rebild kommune oplyser, at ejendommen er beliggende inden for Natura2000-område nr. 18: Rold
Skov, Lindenborg Ådal og Madum sø. Det vurderes, at anlægget ikke vil skade naturtyper eller arter
på udpegningsgrundlaget.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 2. september 2019. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det
ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Karsten Vestergaard.
For Rebild Kommune mødte Anja Daubjerg Hansen og Lone Friis Hansen. Ejerne Ellen Drejer
Hansen og Jens Jørn Hansen var mødt sammen med kloakmester Carsten Bjerre Svendsen.
Ejerne oplyste, at det eksisterende anlæg er fra 1998 og at der nu er tilbageløb af vand, hvilket giver
store praktiske problemer i husholdningen. Grundvandet i området står højt – omkring én meter nede.
Det er ejernes vurdering, at det ansøgte anlæg vil have samme effekt på det omgivende terræn som
nu.
En alternativ placering blev drøftet.
Rebild Kommune anbefalede det ansøgte projekt og bemærkede, at det ikke ville påvirke hverken §
3 eller Natura2000-arealer.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at projektet
kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter
fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kunne efter votering meddele dispensation til det ansøgte, der må anses for en
nødvendighed for ansøgerne, og som efter sin placering ikke vil være så fremtrædende i landskabet,
at projektet vil være i strid med fredningens formål. Det bemærkes, at en alternativ placering ikke har
sådanne åbenlyse fordele, at det vil kunne foretrækkes.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Karsten Vestergaard,
3. Miljøstyrelsen, Odense,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daubjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Ellen Drejer Hansen og Jens Jørn Hansen,
13. Carsten Bjerre Svendsen.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 9968 8461
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 24. oktober 2019
FN-NJS-30-2019: Ansøgning om dispensation til etablering af jordvarmeanlæg i Gravlev.
Fredningsnævnets har den 12. juli 2019 samt 20. september 2019 fra Rebild Kommune modtaget
udtalelse om ansøgning om tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på matr.nr. 11a og 22a Gravlev
By, Gravlev, beliggende Gravlevvej 28, 9520 Skørping. Ansøgningen er indsendt af Jacob
Forchhammer Foldager.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse og som en formandsafgørelse i medfør af
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Fredningsnævnet har besluttet at dispensere til det ansøgte.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i og omkring kilder, enge, overdrev
og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele
af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt – med respekt for
de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål for arealerne nord for Røde Mølle er at sikre løvskov samt bevare og pleje bøge- og
egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev
samt at bevare de nuværende marker som åbne arealer.
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer ved afgravning,
påfyldning eller planering, bortset fra indgreb som led i naturgenopretning.
Det er om det ansøgte projekt oplyst, at der på et areal stort ca. 300 meter langt og 10 meter bredt i
en dybde på ca. 80-120 cm ønskes nedgravet jordvarmeslanger. Størstedelen af arealet er
beliggende i Natura2000-område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Størstedelen
af projektet er beliggende i fuglebeskyttelsesområde, medens det ligger uden for habitat-området.
Rebild Kommune har i mail af 26. august 2019 oplyst, at arealerne er beliggende i Natura2000område

Kommunen oplyser, at der ikke er vished for, hvorvidt projektarealet kan være leve-, fourageringseller opholdssted for dyrearter, der er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet eller
fuglebeskyttelsesområdet, men projektet vil udelukkende kunne medføre en mindre lokal og
kortvarig forstyrrelse i anlægsfasen af eventuelt forekommende arter.
Samlet vurderer kommunen, at projektets eventuelle påvirkninger af naturtyper og arter i
Natura2000-området ikke er væsentlige. Det tillægges vægt, at arealet er beliggende uden for
habitatområde, at den direkte påvirkning kun er midlertidig og at slangerne graves ned i tørbund.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 14. juli 2019 oplyst, at der ikke er bemærkninger til
det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50,
stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens
oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale,
meddele dispensation til det ansøgte på vilkår, at der sker fuld retablering af de berørte arealer efter
gennemførelse af projektet.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:





Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,





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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, j.nr. 09.08.26-P19-23-19,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Jacob Foldager.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Den 8. november 2019
FN-NJS-39-2019: Ansøgning om dispensation til jordvarmeanlæg på Hobrovej 220, Skørping.
Fredningsnævnet har den 26. september 2019 fra Rebild Kommune modtaget videresendt ansøgning om
tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg på matr.nr. 13a Gravlev By, Gravlev, beliggende Hobrovej 220,
9520 Skørping. Ansøgningen er indsendt af Viggo Sindal Kristensen.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, idet betingelserne herfor anses opfyldt, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen,
Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de
landskabelige værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og
arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde
og EF-habitatområde, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for
den rekreative udnyttelse af området.
Delformål for arealerne nord for Røde Mølle er at sikre løvskov samt bevare og pleje bøge- og egekrat samt
overdrev og fjerne nærmere angivne nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev samt at bevare de
nuværende marker som åbne arealer.
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller
planering, bortset fra indgreb som led i naturgenopretning.
Rebild Kommune oplyser, at anlægget, der er nærmere beskrevet, skal erstatte en oliekedel og består af 8
kredse á 200 meter.
Rebild Kommune oplyser, at ejendommen er beliggende ca. 200 meter vest for Natura2000 0mråde nr.
18”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum sø, som består af internationalt habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Arealet, hvor jordvarmeslangerne ønskes nedgravet rummer ikke naturtyper fra udpegningsgrundlaget, og etablering af anlægget vurderes ikke at kunne påvirke nærliggende kortlagte habitatnaturtyper i Natura2000-området. Kommunen bemærker yderligere, at der ikke er vished for hvorvidt projektarealet
kan være leve-, fouragerings- eller opholdssted for dyrearter, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet
eller fuglebeskyttelsesområdet, men projektet vil udelukkende kunne medføre en mindre og kortvarig forstyrrelse af eventuelle arter. En række dyr omfattet af naturbeskyttelsesloven § 29a og bilag IV kan have
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring ejendommen. Det kan potentielt dreje sig om flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Kommunen er ikke bekendt med konkrete forekomster i området. Samlet vurderer kommune, at
det ansøgte ikke vil medføre skade eller ødelæggelse af eventuelle yngle- eller rasteområder.
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Ovenfor projektarealet.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 5. november 2019 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og Opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at projektet
kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger, herunder oplysninger fra behandlingen af en tidligere dispensationssag, lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, meddele dispensation til det ansøgte projekt, idet dette ikke vil være i strid med fredningens overordnede formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med
klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge
af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet
kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat
og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage
tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Poul Roesen,
Jens Munk,
Miljøstyrelsen,
Rebild Kommune, j.nr. 09,08.26-P19-35-19,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Svend Erik Mikkelsen,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
Viggo Sindal Kristensen.

21. februar 2019
Sagsnr. 18/05545
Klagenr.

Se påklagede FN-NSJ-16 & 17 -2017
Klik her.
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNET

Toldboden 2
8800 Viborg

STADFÆSTELSE af dispensation i sag om opførelse af facilitetsbygning og afgravning af skrænt ved fiskesøer ved Buderupholm i
Rebild Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3 (fredningsdispensation).
Miljø og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjylland, nordøstlig dels afgørelse af 28. april 2017 om dispensation fra fredningen af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg
Å til at opføre facilitetsbygning og til at foretage afgravning af skrænt på
matr. nr. 1eo og 1dt Buderupholm Hgd, Buderup, beliggende Buderupholmvej 46, 9530 Støvring.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet.2 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal
være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.

2

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tlf.
72 40 56 00
CVR-nr. 37795526
EAN-nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 18. maj 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Rebild.
Klager har navnlig anført, at der ikke bør dispenseres til en facilitetsbygning af den ansøgte størrelse, og bygningen bør flyttes til et areal uden for
fredningen. For så vidt angår afgravningen af skrænten har klager anført,
at der ikke er behov for denne.
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.5.
2. Sagens oplysninger
2.1 Ejendommen/området
Ejendommen, hvor det ansøgte ønskes gennemført, ligger i Lindenborg
Ådal mellem Støvring og Skørping.
Ejendommen gennemskæres af den øst-vestgående Buderupholmvej. På
arealerne nord for vejen findes blandt andet en række aktive dambrugsdamme, mens der på arealerne syd for vejen er etableret to fiskesøer i
tidligere dambrugsdamme.
Størstedelen af ejendommen, herunder både de aktive dambrugsdamme,
fiskesøerne samt arealet, hvor facilitetsbygningen ønskes opført og en del
af det areal, hvor der ønskes foretaget en afgravning, er omfattet af fredningen af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg
Å.3
Det fremgår af fredningskendelsen, at hovedformålet med fredningen er,
at
”bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Adal med særlig vægt på
de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i
og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde,
samt - med respekt for de naturhistoriske interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.”

En del af ejendommen, herunder både arealet, hvor facilitetsbygningen
vil blive placeret, og strækningen, hvor afgravningen vil finde sted, ligger
inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område
nr. 18.4
3

Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2007 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker

og opstrøms dele af Lindenborg Å.
4
Habitatområde H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt fuglebeskyttelsesområde
F4 Rold Skov.
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Rebild Kommune har i forbindelse med en tidligere sag på ejendommen
om etablering af de to fiskesøer i nedlagte dambrugsdamme udarbejdet en
vurdering af dette projekts mulige konsekvenser i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området samt i forhold til de bilag IV-arter,
der er konstateret i området.
Kommunen har på den baggrund vurderet, at etablering af den nu ansøgte
bygning ikke vil medføre en negativ påvirkning af naturtyper eller arter
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, hverken i anlægsfasen eller efter at bygningen er taget i brug.
2.2 Sagens forhistorie
Fredningsnævnet for Nordjylland, nordøstlig del behandlede i 2014 en
ansøgning fra ejeren af ejendommen om dispensation fra fredningen til
etablering af de to fiskesøer i nedlagte dambrugsdamme. Det ansøgte
projekt omfattede, foruden etablering af selve søerne, tillige etablering af
en række faciliteter, der knyttede sig til søerne, herunder opførelse af en
facilitetsbygning på ca. 100 m2 og etablering af et parkeringsareal uden
for fredningen. Det fremgår af sagen oplysninger, at facilitetsbygningen
skulle opføres som erstatning for et eksisterende skur.
Fredningsnævnet meddelte den 29. oktober 2014 afslag til at gennemføre
dette projekt, i det nævnet fandt, at et så omfattende projekt som det ansøgte, hvor blandt andet en betydelig afgravning i terrænet måtte befrygtes at påvirke ådalens og dens kildevæld, var i strid med fredningens formål.
Afgørelsen blev af ejeren påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der
med afgørelse af 12. maj 2015 stadfæstede fredningsnævnets afslag, idet
klagenævnet fandt, at det ansøgte projekt indebar så indgribende påvirkninger af ådalens bund og dens kildevæld, at projektet vurderedes at være
i strid med fredningens formål.5
Hverken fredningsnævnet eller klagenævnet tog i forbindelse med sagen
stilling til den ansøgte facilitetsbygning.
Ejeren fik herefter udført supplerende undersøgelser af risikoen for påvirkning af ådalens bund og tilhørende kildevæld og ansøgte i august
2015 igen om dispensation fra fredningen. Det ansøgte projekt var på
dette tidspunkt begrænset til alene at omfatte etablering af de to fiskesøer.
Fredningsnævnet meddelte den 25. november 2015 dispensation til det
ændrede projekt.
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Afgørelsen blev denne gang af Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 25. oktober 2016 stadfæstede
fredningsnævnet afgørelse, idet klagenævnet dog tilføjede en række nye
vilkår for dispensationen. Vilkårene omhandlende håndteringen af det
opgravede materiale samt etablering af søerne inden for et nærmere tidsrum.6
Fredningsnævnet og klagenævnet tog således heller ikke i denne sag stilling til øvrige dele af projektet, herunder facilitetsbygningen. Dog fremgår det af både fredningsnævnets og klagenævnets afgørelser, at det af
ejerens ansøgningsmateriale fremgik, at en eksisterende bygning umiddelbart vest for søerne påtænktes indrettet med toilet, rense- og opholdsrum, og at en evt. ombygning ville kræve særskilt godkendelse af fredningsnævnet.
2.3 Det ansøgte
Den nu ansøgte facilitetsbygningen vil ifølge ansøgningsmaterialet på en
størrelse på ca. 65 m2 (10,20 m x 6,44 m) og skal indeholde toilet, teknikrum samt et opholdsrum, hvor fiskesøernes gæster har mulighed for at
rense deres fangst.
Af sagens oplysninger fremgår, bygningen vil blive opført på arealet
umiddelbart vest for søerne, hvor der tidligere har stået en bygning. Den
nye bygning er i forhold til den tidligere bygning flyttet 2 m længere mod
øst og er udvidet med 2 m i bredden. Det er endvidere oplyst, at bygningen vil blive 21 m2 større end den bygning, der i forbindelse med det seneste projekt påtænktes indrettet med lignende faciliteter (jf. ovenstående
afsnit om sagens forhistorie).
Det fremgår desuden, at bygningen vil blive opført i rundtømmer, der
males sort og med græstørv på taget.
Den ansøgte afgravning indebærer, at der fjernes materiale på en i alt ca.
100 m lang strækning langs Buderupholmvej, hvoraf omkring halvdelen
er omfattet af fredningen. Afgravningen vil ske i en ca. 4 m bred bræmme
langs vejen.
Formålet med afgravningen er ifølge det oplyste, at skabe bedre oversigtsforhold ved udkørsel fra et parkeringsareal umiddelbart vest for fiskesøerne.
Kommunen har i forbindelse med ansøgningen om afgravning oplyst
ejeren, at kommunen ikke kan give en endelig tilladelse til ændring
rabatten inden det allerede etablerede parkeringsareal og overkørslen
godkendt af kommunen og politiet. Parkeringsarealet og overkørslen
ikke omfattet af fredningen.
6
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2.4 Den påklagede afgørelse
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, den 28.
april 2017 meddelt dispensation til opførelse af den ansøgte facilitetsbygning.
Fredningsnævnet har i afgørelsen endvidere tilkendegivet, at nævnet kan
godkende den ansøgte afgravning af skrænten, men at der skal fremsendes et endeligt projekt til godkendelse i nævnet, når projektet er behandlet
i yderligere instanser. Det er desuden tilkendegivet, at der i en endelig
dispensation vil blive stillet vilkår om, at skrænten retableres med græs.
Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet behandlede sagen på et
møde med besigtigelse den 24. april 2017. I besigtigelsen deltog ejendommens ejer og dennes entreprenør, klager samt repræsentanter fra Rebild Kommune.
Klager bemærkede ved besigtigelsen, at den ansøgte bygning er meget
stor i forhold til facilitetsbygninger ved andre fiskesøer. Klager bemærkede desuden, at bygningen burde placeres uden for fredningen på et areal nærmere vejen.
Ejeren bemærkede hertil, at bygningen med den ansøgte placering vil
være dækket af bevoksning, og at indblikket derved vil blive pænere, end
hvis den placeres nærmere vejen.
Rebild Kommune fandt, at bygningen med den ansøgte placering vil falde
fint ind i naturen.
I forhold til afgravningen af skrænten, oplyste ejeren blandt andet, at han
er bekendt med, at der vil blive opstillet skilte med hastighedsbegrænsning på 60 km/t, men at han ikke mener, at det er tilstrækkeligt til at sikre
trafiksikkerheden.
Kommunen bemærkede, at det bør afklares, ved hvilken hastighed oversigtsforholdene er for dårlige. Kommunen oplyste desuden, at der ikke er
naturmæssige risici forbundet med afgravning af skrænten.
Klager fandt, at det vil være nok at få opstillet skilte med hastighedsbegrænsning på 50 km/t på stedet.
For så vidt angår facilitetsbygningen har fredningsnævnet ved afgørelsen
lagt til grund, at der efter praksis normalt vil blive givet tilladelse til at
opføre en ny bygning med samme placering, højde og størrelse, som en
tidligere lovlig opført bygning. Nævnet har i forhold til den ansøgte bygning vurderet, at bygningens forøgede areal ikke vil blive synligt fra vejen, samt at hele bygningen vil være mere synlig, såfremt den placeres
uden for fredningen. Nævnet har på denne baggrund, samt under hensyn5

tagen til oplysningerne om bygningens højde og materialevalg, fundet, at
der kan meddeles dispensation.
For så vidt angår den ansøgte afgravning har fredningsnævnet i afgørelsen anført, at afgravningen er beskeden set i forhold til den forøgelse af
trafiksikkerheden på stedet, som den må antages at medføre. Nævnet har
endvidere lagt vægt på, at indgrebet vil ske ud til offentlig vej og kun
over en kort strækning. Det fremgår desuden af afgørelsen, at fredningsnævnet ved besigtigelsen konstaterede, at skrænten i betydelig grad dækker udsigten til og fra udkørslen ved fiskesøerne.
Det fremgår herudover af fredningsnævnets afgørelse, at nævnet efter
sagens oplysninger har lagt til grund, at en dispensation ikke er i strid
med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
2.5 Klagens indhold
Klager har anført, at ejeren af ejendommen ikke har fremført væsentlige
argumenter for opførelse af en facilitetsbygning af den ansøgte størrelse.
Klager har hertil bemærket, at facilitetsbygninger ved andre fiskesøer
normalt er mindre, og at rensepladserne normalt er udendørs.
Klager har endvidere anført, at bygningen i stedet bør placeres på et nærliggende areal uden for fredningen. Efter klagers opfattelse vil bygningen
med denne placering ligge i bedre sammenhæng med øvrig bebyggelse,
og den flade del af ådalen vil blive friholdt for bebyggelse.
I forhold til den ansøgte afgravning har klager anført, at trafiksikkerheden
på det pågældende vejstykke i stedet kan sikres ved hastighedsdæmpende
foranstaltninger. Klager har desuden bemærket, at vejen inden for en kort
årrække skal omlægges.
Klager har herudover bemærket, at ejeren i forbindelse med etablering af
fiskesøerne ikke har efterkommet de i dispensationen stillede vilkår om at
placere overskydende jord uden for de fredede arealer samt har undladt at
fjerne en lysmast. Det er desuden bemærket, at der er foretaget udkørsel
af barkflis på arealerne, hvilket ifølge klagers opfattelse er i strid med
fredningsbestemmelserne.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1 Indledende bemærkninger
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvist, at klager har
påpeget en række forhold på ejendommen, der ifølge klagers opfattelse er
i strid med den tidligere meddelte dispensation til etablering af fiskesøerne eller i strid med fredningsbestemmelserne i øvrigt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal hertil bemærke, at det ifølge naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, er kommunen, der har pligt til at påse
overholdelsen af naturbeskyttelsesloven, herunder af fredningsbestem6

melser. Kommunen har som tilsynsmyndighed ligeledes pligt til at påse,
at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes, jf. § 73, stk. 4.
Såfremt klager mener, at der er forhold, der er i strid med den meddelte
dispensation eller med fredningsbestemmelserne i øvrigt, må kommunen
anmodes om at forholde sig til dette. En eventuel klage over, at kommunen ikke overholder sin forpligtelse som tilsynsmyndighed, må indgives
til Ankestyrelsen, der påser at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder blandt
andet kommunernes tilsyn på miljø- og planområdet.
3.2 Fredningen
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober
2007 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af
Lindenborg Å.
Fredningens hovedformål er ifølge fredningskendelsen, at
”bevare, genoprette og pleje landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de
landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og
omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt med respekt for de naturhistoriske interesser - at forbedre mulighederne
for den rekreative udnyttelse af området”.

Fredningen er opdelt i 4 delområder med hver deres delmål. Det aktuelle
areal ligger inden for delområde C (den brede ådal nord for Røde Mølle),
hvor der gælder følgende delmål:
”Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand
og det oprindelige forløb for Lindenborg Å og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet der særligt lægges
vægt på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn
til de kulturhistoriske værdier i form af opstemninger og engvandingsanlæg.”

Af fredningsbestemmelsernes § 3 om terrænændringer fremgår følgende:
”Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden - heller ikke til eget brug - eller foretages opfyldning, planering eller afgravning, dog bortset fra indgreb som led i den
i § 7 beskrevne naturgenopretning. Vandreblokke må ikke fjernes.”

Af fredningsbestemmelsernes § 5 om bebyggelse fremgår blandt andet
følgende:
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”Der må ikke opføres ny bebyggelse, skure, boder, jagthytter eller lignende eller opstilles campingvogne og andre flytbare indretninger. Ombygning eller mindre udvidelser af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse.”

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i
stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Fredningsnævnet kan i henhold til § 50, stk. 2, kun meddele dispensation
fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt
naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på baggrund af det oplyste ikke
grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af, at der kan
meddeles dispensation fra fredningen af Gravlevdalen, Rebild Bakker og
opstrøms dele af Lindenborg Å til opførelse af den ansøgte facilitetsbygning.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt
på, at bygningen placeres, hvor der tidligere har stået et skur, og at der er
tale om en mindre udvidelse af det bebyggede areal i forhold til tidligere.
Det har desuden indgået i nævnets vurdering, at det ansøgte byggeri vil
blive placeret i tilknytning til fiskesøerne og i nærheden af det etablerede
parkeringsareal, og at bygningen ifølge fredningsnævnet ikke vil blive
mere synligt fra vejen end den tidligere bygning.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder heller ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af, at der vil kunne meddeles dispensation fra fredningen til den beskrevne afgravning af skrænten, hvis et endeligt projekt kan godkendes af fredningsnævnet. Nævnet har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at der set i forhold til de øvrige terrænændringer på ejendommen er tale om en mindre terrænændring, samt at formålet
med afgravningen er at øge trafiksikkerheden på stedet.
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For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der kan meddeles dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 3, finder
Miljø- og Fødevareklagenævnet på baggrund af Rebild Kommunes vurdering af, at etablering af den ansøgte facilitetsbygning ikke vil medføre
en negativ påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-området samt på baggrund af oplysningerne fra de tidligere sager på ejendommen, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at det ansøgte ikke vil være i strid hermed.
3.4 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf.
gebyrbekendtgørelsens § 2.
3.5 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjylland, nordøstlig dels afgørelse af 28. april 2017 om dispensation fra fredningen af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg
Å til at opføre en facilitetsbygning og til at foretage afgravning af en
skrænt på matr. nr. 1eo og 1dt Buderupholm Hgd, Buderup, beliggende
Buderupholmvej 46, 9530 Støvring.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Denne afgørelse sendes til parterne i klagesagen og vil blive offentliggjort på www.mfkn.naevneneshus.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.

Thomas Steensen
Stedfortrædende formand
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
tlf. 9968 8461.
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 7. januar 2020

FN-NJS-51-2019:
Ansøgning om tilladelse til afholdelse af fællesgudstjeneste 21. juni 2020 på festpladsen i Rebild
Bakker, matr.nr. 28 Rebild by, Skørping.
Fredningsnævnet har den 19. november 2019 fra Rebild Kommune modtaget videresendt ansøgning
fra Rebild Provsti, om tilladelse til at afholde fælles-gudstjeneste den 21. juni 2020 på festpladsen i
Rebild Bakker, på matr.nr. 28 Rebild By, Rebild.
Sagen er behandlet af nævnsformanden i henhold til forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5.
Der meddeles tilladelse.
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål blandt andet, at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove og rekreative værdier, samt – med respekt
for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
For så vidt angår Rebild Bakker er delmålet ved pleje at sikre – syd for Rebildvejen –de landskabelige
og rekreative værdier, herunder anvendelse til folkemøder, i et åbent lyngdækket område med spredt
bevoksning af bøg og – nord for Rebildvejen – de natur- og kulturhistoriske værdier i et delvist åbent
og lyngklædt, delvist med bøgekrat og –skov bevokset landskab.
Det er tidligere oplyst, at gudstjenesten er en fælles udendørs gudstjeneste for alle kirker og borgere
i Rebild kommune, og som ønskes afholdt på festpladsen i Rebild bakker, og at arrangørerne skal
bruge perioden fra 10.00 til 17.00 den nævnte dag. Det er endvidere oplyst, at der bliver behov for at
kunne opsætte et lydanlæg/højttalere, og evt. en mindre platform. Der vil blive spillet musik og være
fællessang og korsang. Deltagerne sidder på tæpper i græsset, men derudover vil der også blive behov
for løse stole eller bænke til gangbesværede. Gudstjenesten er offentlig og vil vare ca. 1 times tid med
et forventet deltagerantal på 300-400, afhængig af vejret. Efter arrangement i bakkerne vil der ske
oprydning samme dag, og oprydningen forventes at være færdig til kl. 17.
Rebild Kommune har oplyst, at arealerne er beliggende inden for Natura2000-område nr.18 (Rold
Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø). Det er Rebild Kommunes vurdering at aktiviteten ikke påvirker hverken arter eller naturtyper som Natura 2000- området er udpeget for.
Rebild Kommune er positiv overfor at aktiviteten kan afholdes, da den ikke har en sådan karakter
og omfang, at den påvirker natur og landskab negativt, jv.fr. fredningsbestemmelserne.
Danmarks Naturfredningsforening, har den 17. december 2019 oplyst, at der ikke er bemærkninger
til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse
Der meddeles herved tilladelse som til tidligere års arrangementer i Rebild Bakker, hvorefter der ikke
har været forelagt nævnet klager. Tilladelsen er meddelt på vilkår som tidligere år, herunder at området fuldstændig retableres efter brug.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren
får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet
kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens
adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevare-

klagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen
trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Kopi af afgørelsen sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen, Odense,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen.
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København.,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. provstisekretær Lone Juncher.

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

Den 7. januar 2020

FN-NJS-50-2019:
Ansøgning om ændret placering af facilitetsbygning ved Buderupholm Fiskesø, Buderup
Fredningsnævnet har den 25. november 2019 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse til at ændre placering af facilitetsbygning på matr.nr. 1eo Buderupholm Hgd, beliggende Buderupholmvej 46, 9530 Støvring. Ansøgningen er indsendt af Flemming Kaj Christensen.
Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for
fredningsnævn § 10, atk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen
fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, samt - med respekt for de naturhistoriske
interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området. Afgørelsen har for
området nord for Røde Mølle blandt andet til delformål C at bevare og pleje ådalens bund med
tilhørende kildefelter. Afgørelsen har bestemmelser om, at der ikke må bebygges eller opstiller skure,
boder, campingvogne eller telte, master, møller eller andre tekniske anlæg, Herudover må der ikke
foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering bortset fra indgreb i forbindelse
med naturgenopretning, og der må ikke etableres oplag.
Ejeren begrunder sin ansøgning om ændret placering med, at det er praktisk og miljørigtigt i forhold
til toiletfaciliteter, idet der ved den gamle placering ville være tilsluttet en septiktank, hvorimod der
ved den nye placering er en rørledning ned til et rensningsanlæg. For at kunne tilslutte toilettet til
dette rensningsanlæg er man nødt til på grund af højdeforskellen at flytte facilitetsbygningen i alt 23
meter mod nord. Bygningen vil blive tilsvarende det tidligere projekterede.
Fredningsnævnet traf den 3. maj 2017 afgørelse om, at ejeren af ejendommen kunne etablere en
nybygning, der i forhold til den oprindelige bygning er flyttet 2 meter mod øst, var udvidet 2 meter i
bredden og fortsat opført i træ. Bygningen blev dermed 21 m2 større end bygningen i det tidligere
projekt. Facilitetshuset ville efter projektet blive opført i rundtømmer, der blev malet sort og med
græstørv på taget. Rebild Kommune havde da udarbejdet en konsekvensvurdering for området og
vurderet om Natura2000, at der hverken i anlægsfasen eller senere vil være negativ påvirkning af
naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området.
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Neden for ny placering af facilitetsbygning.

Rebild Kommune har ingen bemærkninger til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har den 17. december 2019 oplyst, at der ikke er bemærkninger til
det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
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Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål. Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan
meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis
det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3
kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter,
der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, meddele dispensation til det ansøgte projekt, der ikke fredningsmæssigt vil indebære nogen forringelse i
forhold til det tidligere tilladte byggeri.
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 Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Kenn Mønsted Lykholt,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Flemming Kaj Christensen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 14. januar 2020

FN-NJS-2-2020: Ansøgning om tilladelse til arrangementet Alsang i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 9. januar 2020 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at afholde Alsangsstævne den 3. maj 2020 på matr.nr. 28 Rebild By, Skørping. Arealerne ejes af
Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har uden besigtigelse behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5 og har besluttet at meddele dispensation.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt for de naturtyper og arter,
som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde
og EF-habitatområde samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne
for den rekreative udnyttelse af området.
Rebild Kommune har om det ansøgte oplyst, at stævnet afholdes den 3. maj 2020 mellem kl. 15.00
og 16.30 i ”Gryden” ved RebildPorten i Rebild bakker. Der opstilles ikke scene eller andre
installationer, og deltagere må medbringe tæppe, der udleveres sanghæfte og nogle lokale musikere
vil spille til alsang på samme måde som under besættelsen. Der vil ikke blive behov for ekstra
parkeringspladser ud over de, der er på den offentlige parkeringsplads.
Kommunen oplyser yderligere, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 18: Rold Skov,
Lindenborg Ådal og Madum Sø, og vurderer, at det ansøgte ikke vil få negativ indflydelse på området.
Rebild Kommune oplyser, at der er søgt om tilladelse hos Naturstyrelsen Himmerland til afholdelse
af arrangementet samt, at Rebildselskabet har meddelt tilsagn dertil.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 meddele dispensation til det
ansøgte, der ikke kan anses for værende i strid med fredningens formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet

af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

1. Poul Roesen,
1. Jens Munk,
2. Miljøstyrelsen, Odense,
3. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
8. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
9. Friluftsrådet, centralt,
10. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
11. Naturstyrelsen Himmerland,
12. Rebildselskabet.

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

Den 19. marts 2020

FN-NJS-8-2020: Ansøgning om tilladelse til afholdelse af Ballet i Bakkerne.
Fredningsnævnet har den 16, marts 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning
om tilladelse til den 15. juni 2020 mellem kl. 19.00 og 21.00 at afholde sommerballet i Rebild Bakker
på matr. nr. 28, 3b, 4c og 42c Rebild By, Skørping, der ejers af henholdsvis Naturstyrelsen og Rebild
Nationalpark Society (Rebildselskabet).
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Nævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.
Rebild Kommune oplyser, at der i forbindelse med arrangementet vil blive opstillet 1 scene, 2 mindre
telte til omklædning, 6 mobile toiletter og 1-3 salgsvogne. Det forventes, at nedtagning vil være
afsluttet samme dag kl. 23.00. Der forventes et publikumstal på mellem 2000-3000. Der etableres
parkering på offentlig parkeringsplads samt på Rebildselskabets arealer umiddelbart syd for den
offentlige parkeringsplads.
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005, der blandt andet har til
formål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i
Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og
de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskov, samt med respekt for de
naturhistoriske interesser, at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Kommunen har i forbindelse med tidligere ansøgninger oplyst, at arealerne er beliggende i
Natura2000-område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, og at den vurderer, at det
ansøgte ikke vil få negativ indflydelse på området.
Naturstyrelsen Himmerland, Danmarks Naturfredningsforening og Rebildselskabet har i forbindelse
med tidligere ansøgninger samtykket i det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 om oprydning, meddele
dispensation til det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål.
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 Miljøog Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen, Odense,
4. Rebild Kommune, att. Tina Lauritsen Rasmussen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild Nationalpark Society.

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

Den 24. marts 2020
FN-NJS-7-2020: Ansøgning om lovliggørelse af fordelerskab i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 12. marts 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om lovliggørelse af opsat fordelerskab ud for matr.nr. 5l Gravlev By, Gravlev, beliggende Haverslevvej 6, 9530 Støvring,
på et vejareal, ejet af Rebild Kommune.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse og som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Nævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005, der blandt andet har til formål at
bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier
i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskov, samt med respekt for de naturhistoriske interesser, at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det fremgår af ansøgningen at fordelerskabet har følgende dimensioner:
Højden af det samlede arrangement over jord er 180 cm, medens skabets højde er 156 cm. Bredden er 80
cm og dybden 31 cm.
Rebild Kommune oplyser, at arealet, som skabet vil blive placeret på, er beliggende uden for Natura2000område. Det oplyses supplerende, at der kan være forekomster af bilag IV-arter i området, men disses yngleforekomst vurderes usandsynlig, hvorfor projektet vurderes ikke at ville beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IVb. Samlet set vurderes det opsatte skab ikke at ville have væsentlige negative naturmæssige
konsekvenser, men alene en landskabsmæssig påvirkning.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 18. marts 2020 meddelt, at der ikke er bemærkninger til det
ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 om det ansøgtes beskedne omfang, meddele dispensation til det ansøgte.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
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 Miljøog Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og

Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

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

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poul Roesen
Jens Munk,
Miljøstyrelsen, Odense,
Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg.

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

Den 29. juli 2020

FN-NJS-25-2020: Lovliggørelse af opstillet missil i Gravlev.
Fredningsnævnet har den 10. juli 2020 fra Rebild Kommune modtaget videresendt ansøgning om lovliggørelse af opstillet missil på matr.nr. 19a Oplev By, Gravlev, beliggende Røde Møllevej 18, 9520 Skørping (Rebildcentret), tilhørende Niels Moes.
Fredningsnævnet har efter votering og uden besigtigelse behandlet sagen og besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealet er beliggende i arealer omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare, genoprette
og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med
særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder,
enge overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen
af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt – med respekt for
de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Arealerne er tillige omfattet af delområde D, der har til formål at sikre løvskove samt bevare og pleje bøgeog egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres bebyggelse, skure, boder, jagthytter eller lignende
eller opstilles campingvogne og andre letflytbare indretninger. Fredningen er ikke til hinder for bebyggelse
inden for de på fredningens kort 2 som haver, gårdspladser og gartnerier angivne arealer.
Arealet er beliggende inden for ejendommens have-gårdspladsareal.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 18. juli 2020 anført følgende:
”… Da den opstillede raket er mobil (ikke en jordfast bebyggelse) og i forhold til centrets bygninger har en
moderat højde, mener vi, at den kan godkendes efter reglerne om gårdspladsområder. Den er kun meget
synlig for trafikanterne på 180, hvor den er et markant blikfang for udstillingen. Hvis Moes skulle få fat på en
25 meter høj interkontineltalraket, vil det være nødvendigt, at fredningsnævnet kom på banen…”.

Rebild Kommune har fremsendt fotos af missilets placering:

1

2

Ejeren af Rebildcentrer, Niels Moes, har principalt anført, at missilet er at betragte som en bebyggelse, der
kan opstilles uden fredningsnævnets tilladelse. Subsidiært har han henvist til fredningens formål angivet i §
1: kulturhistoriske værdier, idet missilet er en del af den formidling, der vil ske ved Nordjyllands Historiske
Museums åbning af Regan Vest vedrørende koldkrigstiden. Missilet vil blive fjernet fra stedet i vintertiden.
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Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer i Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at projektet
kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter
fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som
området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle
livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af oplysningen om missilets flytbarhed lægge til grund, at der ikke foreligger en bygning, men en letflytbar indretning på hjul. Der skal derfor meddeles dispensation ved censur,
idet missilet er placeret på have-gårdspladsareal. Henset til missilets relativt begrænsede synlighed fra de
fleste omkringliggende lokaliteter samt idet det er oplyst, at missilet fjernes om vinteren, hvor det muligt
kunne være mere synbart, meddeler fredningsnævnet dispensation til det ansøgte.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 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
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som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljøog 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 Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen
trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Poul Roesen,
Jens Munk,
Miljøstyrelsen,
Rebild Kommune, att. Karen Clausager,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
Rebildcentret v/ Niels Moes.

Fredningsnævnet for Nordjylland,
sydøstlig del, tlf. 24968604
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 10. november 2020

Vedr.: FN-NJS-45-2020: Ansøgning om afholdelse af Open Air koncert, ”Rebild Bakker
Sommerkoncert”, i Rebild Bakker den 29. maj 2021.
Ved mailskrivelse af 3. november 2020 har Rebild Kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse
til at afholde en Open Air koncert i Rebild Bakker den 29. maj 2021. Arrangementet afholdes på
følgende lokalitet: Rebildvej 27, Rebild, 9520 Skørping, matr.nr. 42 ay og 42c begge Rebild By,
Skørping. Ansøgningen er indsendt til kommunen fra Event Danmark. Rebildselskabet er ejer af
arealerne, og har meddelt samtykke til det ansøgte.
Arrangementet afvikles lørdag den 29. maj 2021 fra ca. kl. 16.00 til kl. 24.00 og dermed i denne
periode med høj musik. Opstilling af scene, toiletter, telte etc. vil påbegyndes den 25. maj 2021 og
nedtagning vil foregå umiddelbart efter koncertens afslutning og vil være afsluttet den 2. juni 2021.
Rebild Kommune oplyser, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 18:”Rold Skov,
Lindenborg Ådal og Madum Sø”, og at det er kommunens vurdering, at arrangementet ikke skader
naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for området.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 4. november 2020 ingen bemærkninger til det
ansøgte.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5 som en formandsafgørelse, idet sagen i
relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å anses for at
være af underordnet betydning.
Der meddeles fredningsnævnets tilladelse, idet arrangementet foregår på et græsareal, hvor der
gennem årene er afholdt en lang række musik – og festarrangementer, hvorefter der aldrig har været
forelagt nævnet klager. Tilladelsen meddeles på vilkår, at området fuldstændig retableres efter brug.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Kopi er tilsendt:
Biolog Anja Daugbjerg Hansen, Rebild kommune
Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening, København
Danmarks Naturfredningsforening v/Michael Wulff
Rebildselskabet v/Lars Bisgaard
Poul Roesen
Jens Munk

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 9. november 2020
FN-NJS-38-2020: Befæstning af områder, hvor Opera i Rebild afholdes.
Fredningsnævnet har den 1. oktober 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at befæste arealer på matr.nr. 3b, 4c, 9g og 42ay Rebild By, Skørping, der ejes af Rebildselskabet.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5 og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for
afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare, genoprette
og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg
Ådal md særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og
omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør
grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den
rekreative udnyttelse af området. Arealerne er endvidere beliggende i delområde A, der har som formål ved pleje at sikre – syd for Rebildvejen – de landskabelige og rekreative værdier, herunder anvendelse til folkemøder, i åbent, overvejende lyngdækket område med spredt bevoksning af bøg, og
– nord for Rebildvejen – de natur- og kulturhistoriske værdier i delvist åbent og lyngklædt, delvist
med bøgekrat og – skov bevokset landskab.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller planering dog bortset fra indgreb som led i naturgenopretning.
Rebild Kommune anfører om befæstningsarbejdet, at der skal etableres en ca. 200 m2 grusvej - vendeplads - sceneplads samt ved indkørsel fra Stentoften samt foretages planering af græsplænen og
såning af nyt græs ca. 100 m2 foran scenen. Der afgraves græstørv til 10 cm’s dybde, hvorefter der
fyldes op med stabilgrus. Behovet skyldes, at området køres op i regnvejr.
Det oplyses yderligere, at lodsejeren, Rebildselskabet, har meddelt accept til befæstningen.
Arbejdet vil blive udført i et samarbejde mellem Rebild Kommune og Foreningen Opera i Rebild.
Rebild Kommune oplyser videre, at arealet er beliggende i Natura 2000-område, habitatområde nr.
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt fuglebeskyttelsesområde nr. 4 Rold Skov. Da
projektet foregår på en græsplæne i Rebild by, er det Rebild Kommunes vurdering, at projektet ikke
skader arter eller naturtyper som er på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område. Rebild

Kommune skønner yderligere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter
omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 22. oktober 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte.

Ovenfor ses de berørte område skraveret med rødt.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at projektet
kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk.3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er
nævnt i bilag 5 til loven i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysning lægge til grund,
at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
På baggrund af de foreliggende oplysninger om projektets gennemførelse og nødvendighed samt
lodsejerens accept, og idet et af formålene med fredningen for dette delområde netop er at sikre de
rekreative værdier, herunder til anvendelse til folkemøder, kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte, idet det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, 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 Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Rebildselskabet.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 11. november 2020

FN-NJS-41-2020: Deponi ved Skillingbro Dambrug.
Fredningsnævnet h ar den 15. oktober 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning
om tilladelse til at etablere deponeret jord 2 steder på matr.nr. 15c Oplev By, Gravlev, beliggende
Røde Møllevej 17, 9520 Skørping. Ansøgningen er indsendt af Niels Moes.*/ se rettelse
Fredningsnævnet har efter høring af relevante myndigheder behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å., der har til hovedformål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Å-dal md særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter,
som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Ejendommen er beliggende i delområde C: den bredere, Åbne ådal nord for Røde Mølle, der har til
formål ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand og det oprindelige
forløb for Lindenborg Å og dennes tilløb, samt bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som en overvejende lysåben mosaik af enge, kør, moser, åbent vand, rørsumpe og krat, idet
der særligt lægges vægt på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder, og tages hensyn til de
kulturhistoriske værdier i form af opstemninger og engvandingsanlæg.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må ske terrænændringer ved afgravning, påfyldning
eller planering dog bortset fra indgreb som led i naturgenopretning.
Rebild Kommune oplyser at der søges om tilladelse til at deponere jorden som følge af nedlæggelse
af et dambrug og opfyldelse af dambrugsdammene på 2 placeringer (se bilag 1) indtil næste sommer. Der modtages ca. 1000 m3 råjord fra udgravning i forbindelse med Regan Vest byggeri. Jorden
vurderes at være næringsfattig og fra lokalområdet Der vil derfor blive placeret en bunke jord på et
tidligere damareal og nogle af dammene opfyldes til over terræn, hvorved jorden til opfyldning af
resterende damme midlertidigt deponeres som bunker. Rebild Kommune vurderer at længerevarende deponi af jord har en indvirken på landskabet og derfor kræver en dispensation fra fredningen. Rebild Kommune søger på vegne ejeren om dispensation til at der kan deponeres jord på de
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viste placeringer midlertidigt (fra d. 1. november 2020 til d. 31. august 2021), hvorefter jorden fjernes igen, så dammene kun er opfyldt til terræn. Rebild Kommune vil føre tilsyn med at dette overholdes.
Der vil stadig blive udarbejdet en retableringsplan for arealet, som skal godkendes af Rebild Kommune. Planen er at damarealerne efterfølgende skal henlægge til lysåben natur.
Kommunen oplyser videre om Natura2000, at dambruget er placeret indenfor Natura 2000-område
nr. 18: Rold skov, Lindenborg Ådal og Madum sø. Nedlæggelse af dambruget og midlertidig deponering af råjord vurderes ikke at have en negativ påvirkning på Natura 2000-området eller dets udpegningsgrundlag. Der er registreret § 3 natur tæt ved ejendommene, disse arealer berøres ikke i
forbindelse med retableringen eller deponeringen og der kræves derfor ikke en dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3.
Nedenfor bilag 1:

Nedenfor bilag 2:
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Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 19. oktober 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 det foreliggende grundlag, herunder formålet med og den planlagte placering af anlægget samt varigheden deraf, meddele dispensation på vilkår, at der foretages en skånsom retablering af arealet efter arbejdets udførelse.
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
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sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
*/ rette matr.nr. er 15d og 11c Oplev By, Gravlev
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, j.nr. 01.05.00-P19-2-20,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Niels Moes.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 18. november 2020

FN-NJS-37-2020: Ansøgning om opførelse af en garage på Hobrovej 187, Skørping.
Fredningsnævnet har den 23. september 2020 fra Rebild Kommune og senere modtaget udtalelse om
ansøgning om tilladelse til at opføre en garage på matr.nr. 7a Gravlev By, Gravlev, beliggende Hobrovej 187, 9520 Skørping. Ansøgningen er indsendt af Svend Aage Christiansen A/S.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse grundet situationen med risiko for coronasmitte og idet sagen er veloplyst, og idet ejendommens placering og omgivelserne tydeligt kan aflæses på Google Maps, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som
udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og
EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne
for den rekreative udnyttelse af området.
Ejendommen er beliggende i delområde D, Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev
omkring ådalen nord for Røde Mølle, der har til formål at sikre løvskove samt bevare og pleje bøgeog egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. Nuværende marker bevares som åbne arealer.
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må bebygges og ikke foretages terrænændringer.
Det fremgår af materialet, at der ansøges om en garagebygning på 131,43 m2, der med en sokkelkote
på 15o mm over terræn får en bygningshøjde til kip på 5,26 meter. Facaden opføres i blødstrøgne
mursten og taget i røde tegl. Der bliver belægning omkring bygningen.
Rebild Kommune bemærker: ”…Der vurderes ikke at være væsentlige negative naturmæssige
konsekvenser ved det ansøgte, ligesom den landskabelige påvirkning vurderes at være forsvindende,
pga. bevoksningen omkring ejendommen sammenholdt med udtryk, højde og størrelse på den ansøgte
garage.
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I forhold til de relevante fredningsbestemmelser, vurderer kommunen at det ansøgte ikke vil være i
strid med fredningens formål om ”at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske
og kulturhistoriske værdier”. Ejendommen er beliggende i delområde D, og her er formålet at ”sikre
løvskove, samt bevare og pleje bøge- og egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev”. Heller ikke det vurderes den ansøgte garage at
være i strid med. På fredningskortet er der ingen farvesignatur på bebyggelsen, men det er Rebild
Kommunes vurdering at det har karakter af gårdsplads, og at fredningen derfor ikke bør være til
hinder for bebyggelse her - jvf. § 4…”:
Rebild Kommune oplyser yderligere om Natura2002, at den ansøgte garage ligger lige indenfor Natura 2000-område nr. 18: ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Garagen ønskes placeret i
kanten af havearealet rundt om huset, og i en eksisterende bevoksning, der er blevet etableret i forbindelse med stuehusets opførelse i slutningen af 80-erne. Der er ikke kortlagte habitatnaturtyper fra
udpegningsgrundlaget på eller nær placeringen, og det vurderes ikke at være et sandsynligt leve- eller
opholdssted for arter på udpegningsgrundlaget. På baggrund heraf vurderes det ansøgte projekt ikke
at medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper indenfor Natura 2000 området.
For så vidt angår bilag IV-arter bemærkes, at der kan være forekomst af bilag IV-arter i området
(løgfrø, spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander, odder, damflagermus, skimmel-flagermus,
sydflagermus og vandflagermus), men yngleforekomst vurderes usandsynlig. Rebild Kommune
vurderer at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på
habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IVb.
Samlet konkluderer kommunen om projektet, at der ikke vil være væsentlige negative naturmæssige
konsekvenser ved det ansøgte, ligesom den landskabelige påvirkning vurderes at være forsvindende,
pga. bevoksningen omkring ejendommen sammenholdt med udtryk, højde og størrelse på den ansøgte
garage.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 30. oktober 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag. I afgørelsen har deltaget formanden dommer Torben
Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede
medlem Jens Munk.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 beskadige eller 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. Det er nævnets bedømmelse, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at den ønskede bygningsopførelse skal
foregå i relativt tæt sammenhæng med eksisterende bebyggelse samt på et område, hvor bebyggelse
ikke er udelukket, ligesom opførelsen ikke skal ske ud mod det fredede naturområde. Idet fredningsnævnet i øvrigt henviser til Rebild Kommunes vurderinger, kan det ansøgte samlet bedømt ikke anses
for at stride imod fredningens formål, hvorfor der meddeles dispensation til det ansøgte.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger
med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
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hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, j.nr. 01.05.10-P19-1-20,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Svend Aage Christiansen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 31. marts 2021

FN-NJS-8-2021: Opera I Rebild 2021.
Fredningsnævnet har den 17. marts 2021 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at afholde Opera i Rebild på matr.nr. 4c, 42am, 3b og 42c Rebild By, Skørping, beliggende i Rebild Bakker, og som ejes af Rebild National Park Society.
Fredningsnævnet har behandlet sagen efter udsendt høring uden besigtigelse som formandsafgørelse
i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål:
At bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser af forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det fremgår af afgørelsen som delformål med Rebild Bakker, at bevare og pleje de landskabelig og
rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent, overvejende lyngdækket område med
spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og kulturhistoriske værdier i området nord
for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger eller let flytbare indretninger.
Rebild Kommunen oplyser om arrangementet, at det afholdes søndag, den 8. august 2021 med et
forventet publikumstal på 2-3.000 samt med en varighed med høj musik fra om morgen med lydprøver til kl. 16.30 med koncertstart kl. 13.00. Opstilling af scene, toiletter, telte m.v. påbegyndes den 3.
august 2021 og nedtagning vil påbegyndes straks efter koncertens afslutning med forventet afslutning
den 9. august 2021.
Rebild Kommune oplyser vedrørende Natura2000-område, at de berørte areal ligger i Natura 2000område nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Arealet er kortlagt som habitatnaturtypen tør hede (4030).
Det er Rebild Kommunes vurdering at arrangementet ikke skader naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for området.
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Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 30. marts 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet lægger til grund, at projektet sagen i relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild
Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å anses for at være af underordnet betydning.
Der meddeles fredningsnævnets tilladelse som til tidligere års arrangementer, hvorefter der ikke har
været forelagt nævnet klager. Tilladelsen meddeles på vilkår som tidligere år, herunder at området
fuldstændig retableres efter brug samt på vilkår, at lodsejer vil meddele samtykke.
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.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daubjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild National Park Society
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 31. marts 2021
FN-NJS-9-2021: Løbeevent “Run O´clock” i Rebild 2021.
Fredningsnævnet har den 22. marts 2021 fra Rebild Kommune på vegne Morten Klingenberg modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse til at afholde løbeevent ”Run O`clock” i Rebild på matr.nr.
4c, 42am, 3b og 42c Rebild By, Skørping, beliggende i Rebild Bakker, og som ejes af Rebild National
Park Society.
Fredningsnævnet har behandlet sagen efter udsendt høring uden besigtigelse som formandsafgørelse
i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, og har besluttet at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål:
At bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser af forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det fremgår af afgørelsen som delformål med Rebild Bakker, at bevare og pleje de landskabelig og
rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent, overvejende lyngdækket område med
spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og kulturhistoriske værdier i området nord
for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger eller let flytbare indretninger.
Rebild Kommunen oplyser om arrangementet, at det afholdes søndag, den 21. august 2021. Af ansøgningen fremgår yderligere, at der påbegyndes opstilling af toiletvogne, pavilloner m.v. fredag den
20. august 2021, som nedtages igen den 22. august 2021, dog således at toiletvogne eventuelt først
nedtages den 23. august 2021.
Selve eventet påbegyndes den 21. august 2021 kl. 07.00 og afsluttet kl. 23.00. Der vil ikke være
musik, men højrøstet samtale dagen igennem samt lyden af fløjt 3 gange i timen. Eventet er fastsat til
et maksimalt antal deltage på 250 personer.
Derudover oplyses det, at såvel lodsejeren som Naturstyrelsen har henholdsvis meddelt tilladelse til
løbet og godkendelse af ruten.

Ovenfor ses de berørte matrikler og fredningsgrænsen. Ansøger oplyser, at stykket tættest på fredningsgrænsen er tiltænkt parkering.
Rebild Kommune oplyser vedrørende Natura2000-område, at de berørte areal ligger i Natura 2000område nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Arealet er kortlagt som habitatnaturtypen tør hede (4030).
Det er Rebild Kommunes vurdering at arrangementet ikke skader naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for området.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 30. marts 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for.

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle
livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet lægger til grund, at projektet i relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild Bakker
og opstrøms dele af Lindenborg Å anses for at være af underordnet betydning.
Der meddeles fredningsnævnets tilladelse, dette under forudsætning af lodsejerens fulde accept og på
vilkår at området fuldstændig retableres efter brug.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet

af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Afgørelsen fremsendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Karen Elizabeth Clausager,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild National Park Society,
14. Morten Klingenberg

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Rebild Kommune
Den 16. april 2021

FN-NJS-12-2021: Kongelig ballet i Rebild.
Fredningsnævnet har den 6. april 2021 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at
afholde Kongelig Sommerballet i Rebild 2021 den 9. juni 2021 på matr.nr.4c, 28, 3b, 42c Rebild By,
Skørping, der ejes af henholdsvis Rebildselskabet og Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5 og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for
afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005, der blandt andet har til
formål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i
Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og
de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskov, samt med respekt for de
naturhistoriske interesser, at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det er om arrangementet oplyst, at det afholdes den 9. juni 2021 kl. 19.00-21.00 i Gryden i Rebild
Bakker. Der etableres 1 scene på 14,4 x 11,2 meter og med en højde på 1-1,2 meter, 2 mindre telte til
omklædning, 10 mobile toiletter og 1-3 salgsvogne.
Opstillingen påbegyndes den 9. juni 2021 kl. 07.00 og nedtagning påbegyndes straks efter afslutning
med forventet færdignedtagning kl. 23.00.
Der forventes et publikumstal på ca. 1.000 – 2.000 personer.
Der etableres en parkeringsplads på den offentlige parkeringsplads ved Rebildselskabets arealer
umiddelbart syd for denne.
Kommunen har i mail af 9. april 2021 oplyst, at Naturstyrelsen Himmerland og Rebildselskabet har
samtykket i det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 15. april 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at det ansøgte
projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1,
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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 om oprydning, meddele
dispensation til det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål.
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
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af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen, Odense,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk forening, Rebild
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild Nationalpark Society.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Rebild Kommune
Den 25. maj 2021

FN-NJS-24-2021: Kongelig ballet i Rebild.
Fredningsnævnet traf den 16. april 2021 nedenstående afgørelse vedrørende ansøgning om tilladelse
til afholdelse af kongelig ballet i Rebild Bakker:
”…
Fredningsnævnet har den 6. april 2021 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at
afholde Kongelig Sommerballet i Rebild 2021 den 9. juni 2021 på matr.nr.4c, 28, 3b, 42c Rebild By,
Skørping, der ejes af henholdsvis Rebildselskabet og Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5 og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for
afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005, der blandt andet har til
formål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i
Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og
de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskov, samt med respekt for de
naturhistoriske interesser, at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det er om arrangementet oplyst, at det afholdes den 9. juni 2021 kl. 19.00-21.00 i Gryden i Rebild
Bakker. Der etableres 1 scene på 14,4 x 11,2 meter og med en højde på 1-1,2 meter, 2 mindre telte til
omklædning, 10 mobile toiletter og 1-3 salgsvogne.
Opstillingen påbegyndes den 9. juni 2021 kl. 07.00 og nedtagning påbegyndes straks efter afslutning
med forventet færdignedtagning kl. 23.00.
Der forventes et publikumstal på ca. 1.000 – 2.000 personer.
Der etableres en parkeringsplads på den offentlige parkeringsplads ved Rebildselskabets arealer
umiddelbart syd for denne.
Kommunen har i mail af 9. april 2021 oplyst, at Naturstyrelsen Himmerland og Rebildselskabet har
samtykket i det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 15. april 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte…”.

Rebild Kommune har i mail af 12. maj 2021 ansøgt om tilladelse til at afholde det samme arrangement
dog nu på matr.nr. 42 ay Rebild By, Skørping, der ejes af Rebildselskabet, og som har accepteret
ændringen.
Kommunen har supplerende oplyst, at arealet ligger i N2000-område nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg
Ådal og Madum Sø”. Det er Rebild Kommunes vurdering at arrangementet ikke skader naturtyper
eller arter på udpegningsgrundlaget for området.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger med samme begrundelse som i
afgørelsen den 16. april 2021, herunder efter oplysningen om oprydning, på samme måde som
tidligere meddele dispensation til det ansøgte, idet dette ikke strider mod fredningens formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,

der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen
1. Jens Munk,
2. Miljøstyrelsen,
3. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk forening, Rebild
8. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
9. Friluftsrådet, centralt,
10. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
11. Naturstyrelsen, Himmerland,
12. Rebild Nationalpark Society.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 14. juni 2021

FN-NJS-29-2021: Rebildfesten 4. juli 2021.
Fredningsnævnet har den 1. juni 2021 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til den 4. juli 2021 at afholde ”Rebildfest” på matr.nr. 4c, 42ay, 42am og 42c Rebild By,
Skørping, beliggende i Rebild Bakker, og som ejes af Rebild National Park Society.
Fredningsnævnet har behandlet sagen efter udsendt høring uden besigtigelse som formandsafgørelse
i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål:
At bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser af forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det fremgår af afgørelsen som delformål med Rebild Bakker, at bevare og pleje de landskabelig og
rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent, overvejende lyngdækket område med
spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og kulturhistoriske værdier i området nord
for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger eller let flytbare indretninger.
Rebildselskabet oplyser om arrangementet, at det afholdes søndag, den 4. juli 2021 med et forventet
publikumstal på mellem 500 -2.000 samt med en varighed mellem kl. 15.00 og 17.00.
Rebild Kommune oplyser vedrørende Natura2000-område, at det berørte areal ligger i Natura 2000område nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Arealet er ikke kortlagt som habitatnatur
på de berørte arealer, hvorfor Rebild Kommune vurderer, at arrangementet ikke vil skade naturtyper
eller arter på udpegningsgrundlaget for området.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 7. juni 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.

Ovenfor ses det berørte areal.
- Blå farve er scene og to storskærme,
- Rødlig farve er stolerækker til et antal publikum mellem 500 og 2.000,
- Gul farve er toiletvogne,
- Grøn farve er telt til medvirkende,
- Sort farve er billetsalg, ankomst og salgstelt,
- Lilla farve er parkeringsareal (anes nederst).
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet anser i relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af
Lindenborg Å det ansøgte projekt for at være af underordnet betydning.
Der meddeles derfor fredningsnævnets tilladelse på vilkår, at området fuldstændig retableres efter
brug.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daubjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild National Park Society

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 2. august 2021

FN-NJS-40-2021: Ansøgning om afvikling af motionsløbet ”Stafet for livet” i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 19. juli 2021 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at
afvikle et motionsløb på matr.nr. 42am, 3b, 42c, 42ay, 4c, 28, 42q og 42am Rebild by, Skørping, der
ejes af Rebildselskabet og Naturstyrelsen Himmerland. Ansøgningen er indsendt af ”Stafet for Livet”
ved formand Hansi Petersen. Lodsejerne har accepteret aktiviteten.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål:
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål:
Bevare og pleje de landskabelige og rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent,
overvejende lyngdækket område med spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og
kulturhistoriske værdier i området nord for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist
med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab.
Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at stafetten er en holdaktivitet, der skal sætte fokus på
kræftsagen og mindes dem, der tabte kampen mod kræften og give håb til dem, der kæmper.
Selve løbet starter den 11. september 2021 kl. 12.30 og afsluttes kl. 21.00 med en lysceremoni kl.
20.15. Telte og toiletvogne opstilles aftenen før efter kl. 19.00 og ruten vil blive afmærket på løbsdagen om formiddagen. Oprydning påbegyndes den 11. september 2021 om aftenen og afsluttes dagen
efter inden kl. 12.00. Pladsen efterlades i ryddeliggjort stand.
Der vil blive anvendt et simpelt højtaleranlæg og der opstilles en scene af transportpaller beklædt
med vandfast krydsfiner.
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Forventet deltagerantal er ca. 100 personer.
Arealerne er omfattet af Natura2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum sø. Såvel
Naturstyrelsen som Rebild Kommune har vurderet, at aktiviteten ikke vil have væsentlig effekt på
udpegningsgrundlagets arter og naturtyper.

Rebild Kommune oplyser, at der løbes/gås på allerede anlagte stier.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 21. juli 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
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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 må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet finder det på baggrund af de foreliggende oplysninger om løbets afvikling og afslutning ubetænkeligt at meddele dispensation til det ansøgte, der ikke vil gribe ind i fredningens
bestemmelser.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daubjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebildselskabet.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 9. august 2021

FN-NJS-30-2021: Rekreativ slået stiforløb på matr.nr. 19s og 8v Oplev By, Gravlev.
Fredningsnævnet har den 2. juni fra Rebild Kommune i et samlet projekt med i alt 4 ansøgninger
modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse til at etablere et rekreativt stiforløb på Matr.nr. 19s
Oplev By, Gravlev, beliggende Rødemøllevej 22, 9520 Skørping. Arealet ejes af Niels Moes.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund:
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål
Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen nord for Røde Mølle:
At sikre løvskove samt bevare og pleje bøge-og egekrat samt overdrev og fjerne nørmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. De marker, der var på fredningstidspunktet bevares
som åbne arealer,
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder må der ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning.
Rebild Kommune oplyser, at denne ansøgning drejer sig om strækningen fra Rebildcenterets parkeringsplads til areal langs med Hobrovej og Lindenborg Å og langs med denne og meget tæt på vejarealet. Det er yderligere oplyst, at denne strækning som udgangspunkt er en trampesti, hvor græsset
eventuelt slås i starten for at markere forløbet. Strækningen kan sammenlignes med strækninger, hvor
fredningsnævnet under FN-NJS-30 og 31-2018 meddelte dispensation. Der kan blive behov for opfyldning af flis i særligt våde huller. Strækningen ses neden for under ”3”:
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Stien ønskes anlagt delvist gennem § 3 beskyttet overdrev, der samtidig er kortlagt som habitatnaturtypen kalkoverdrev. Det beror ifølge kommunen på en konkret vurdering hvorvidt etablering/ibrugtagning af stiforløbet medfører en tilstandsændring og dermed forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, men i givet fald vil kommunen være indstillet på at meddele en dispensation.
Den nordlige del langs Røde Møllevej til Volbjerg (ca. 600 m) indebærer ingen fysiske ændringer;
kun øget gående færdsel langs Røde Møllevej (i vejmatrikel 7000f, 7000e, 7000h).
Rebild Kommune oplyser om Natura2000 og bilag IV-arter den 11. juni 2021 yderligere, idet udtalelsen dækker det samlede ansøgte projekt, herunder sagerne registret i fredningsnævnet under FNNJS-14, 31 og 32-2021:
”…
Vurdering af det samlede projekts påvirkning af Natura 2000 område og bilag IV arter (det samlede
projekt: Grusstier på Regan Vest, nærliggende trampestier (bl.a. Rebildcentret) og hængebro over
Lindenborg å)
Natura 2000
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Ca. 350 m af Regan Vest grussti-strækningen (indenfor det fredede område), begge trampesti-strækningerne (såvel som strækningerne langs vej) samt hængebroen ligger indenfor Natura 2000-område
nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Natura 2000-området består af Habitatområde
(H20) og øst for Røde Møllevej tillige af fuglebeskyttelsesområde (F4).
Indenfor fredningen og Natura 2000 området ønskes Regan Vest grusstien lagt i habitatnaturtypen
stilkege-krat (9190). Indenfor fredningen, men udenfor Natura 2000 områdegrænsen, ønskes dele af
grusstien lagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Ca. 100 m. af trampesti-forløbet (umiddelbart
tilknyttet Regan Vest-stien) ønskes ligeledes anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Begge
naturtyper er på udpegningsgrundlaget (og kalkoverdrev er en prioriteret habitatnaturtype). På en del
af trampestistrækningen mellem hængebroen og Skillingbro (øst for Hobrovej) ønskes trampestien
anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev, men den strækning ligger udenfor fredningen. Der er ikke
kortlagt habitatnatur, hvor de øvrige trampesti-strækninger ønskes anlagt. Hængebroen ønskes anlagt
over Lindenborg Å, der er kortlagt som naturtypen vandløb (3260) samt urtebræmmer (6430), men
på en sådan måde at selve vandløbet ikke forventes at blive påvirket.
Der er ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor grus-stistrækningen ønskes
etableret, men der er forekomst af damflagermus i området og der kan evt. være forekomst af stor
vandsalamander. Selve det underjordiske Regan Vest anlæg er overvintringssted for flere arter af
flagermus. Alle arter af flagermus er på habitatdirektivets bilag IV og den ene af de overvintrende
arter, damflagermus, er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Stitraceet ønskes anlagt
med en afstikker til nødudgangsskakten, hvor der er ind- og udflyvningsmulighed for de overvintrende flagermus.
Der er heller ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor trampestier og hængebro ønske etableret, men der er med stor sandsynlighed forekomst af odder, stor vandsalamander,
damflagermus, isfugl samt bæklampret (i vandløbet). Ifølge den seneste habitatkortlægning er de to
arealer med habitatnaturtyper på Regan Vest (stilkegekrat og kalkoverdrev), hvor grusstien og del af
trampestien ønskes etableret, vurderet til at være i god tilstand. Udlægning af grus (og evt. forudgående mindre stedvise afgravninger) vil medføre en negativ lokal påvirkning af især overdrev og i
mindre grad af stilkegekrat. Da der er tale om påvirkning af en meget lille arealmæssig andel af naturtypen stilkege-krat inden for Natura 2000 området, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Det vurderes ikke at slåning af et spor gennem overdrevet på Regan Vest vil medføre en væsentlig
påvirkning. Det vurderes ikke at øget færdsel til fods i området generelt vil medføre en væsentlig
påvirkning af hverken stilkege-krat eller kalkoverdrev.
Den øgede færdsel (til fods) i området, som følge af et stort publikumstryk, vil potentielt kunne virke
forstyrrende på evt. forekomster af arter på udpegningsgrundlaget. Konkret vurderes det mest sandsynligt at kunne gælde for damflagermus, odder, stor vandsalamander og isfugl.
Stor vandsalamander er ret vidt udbredt i området og bestanden vurderes ikke at kunne blive væsentligt påvirket af øget færdsel.
Både odder og isfugl er tæt knyttet til vandløbet og vil derfor kunne blive påvirket af især hængebroen
og den deraf følgende færdsel langs vandløbet. En endelig detailprojektering af hængebroen er ikke
foretaget endnu, men det vurderes at både hængebro og de tilstødende stiforbindelser vil kunne etableres uden at det vil medføre væsentlige negative påvirkninger af isfugl og odder. Den eksisterende
rørføring af vandløbet fungerer i forvejen som en delvis ”spærring” for både isfugl og odder, der
formentlig begge (i ukendt omfang) undgår færdsel i/langs denne rørlagte del af vandløbet. En hængebro i røret vil (med en hensigtsmæssig udformning) næppe påvirke arterne væsentligt mere, men
det afhænger lidt af den endelige tekniske udformning. Det kan f.eks. vise sig hensigtsmæssigt at
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supplere projektet med etablering af en faunapassage til gavn for odder. En nærmere vurdering af om
der skal stilles særlige vilkår til den (mere detaljerede) tekniske udformning af hængebroen, for at
sikre mindst mulig påvirkning af de to arter, foretages i forbindelse med sagsbehandling efter vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er registreret overvintrende damflagermus i Regan Vest’s underjordiske anlæg og anlægget har
således betydning for damflagermus bevaringsstatus i Natura 2000-området. Ifølge Natura 2000-planen skal kommunen og offentlige lodsejere være særlig opmærksom på bl.a. arten damflagermus
(national ansvarsart), som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i
tilbagegang. Her er det særligt vigtigt at sikre, at der ikke sker fysiske ændringer af ind- og udflyvningshullerne til trappeskakten ned til det underjordiske Regan Vest anlæg og ligeledes bør der ikke
være væsentlige forstyrrelser i umiddelbar nærhed af ind- og udflyvningshullet. Der er et flethegn
omkring området med trappeskakten, som hindrer publikumsadgang til selve trappeskakten og dermed til ind- og udflyvningshullet.
Under forudsætning af at hegnet opretholdes således at der ikke er offentlig adgang indenfor hegnet,
vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Området umiddelbart omkring skakten, der består af et yngre egekrat vurderes
ikke at rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket
overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at damflagermus vil blive
væsentligt påvirket af mere færdsel i området omkring trappeskakten. Området hvor de øvrige stianlæg og hængebroen ønskes etableret anvendes givetvis til fødesøgning og evt rasteområde, men øget
færdsel her vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning. Det vurderes således ikke (på det foreliggende grundlag) at etablering af stiforløbene og hængebroen med dertil hørende øget færdsel i området, vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets
udpegningsgrundlag.
Bilag IV-arter
Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men Rebild Kommune er – udover forekomsten af 6 arter af overvintrende flagermus i Regan Vest anlægget – ikke bekendt med konkrete yngle- og rasteområder for bilag
IV-arter på/i selve projektområderne.
Stiforløbene og hængebroen vurderes alene at kunne medføre direkte påvirkninger af yngle- og rasteområder for flagermus. Flagermus kan potentielt blive påvirkede af øget færdsel i området. Området udgør givetvis en del af flagermusenes jagt- og fourageringsområde og der kan i perioder (forår
og efterår) foregå ind- og udflyvning til og fra overvintringsstedet i Regan Vest anlægget gennem
nødudgangen. Under forudsætning af at flethegnet omkring nødudgangen opretholdes således at der
ikke er adgang indenfor hegnet, vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og
udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Den øvrige del af området vurderes ikke at
rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at flagermusene vil blive væsentligt påvirket af mere færdsel i området.
Det vurderes således ikke at etablering af stiforløbet og øget færdsel i området, vil kunne beskadige
yngle- eller rasteområder for bilag IV arter…”.

Naturstyrelsen Himmerland anfører i sin endelige ansøgning blandt andet at:
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”… For besøg i den underjordiske del af museet, er der en begrænset kapacitet på ca. 50.000 betalende
gæster om året. Dertil kommer en andel af de ca 400.000 årlige gæster i Rebild Bakkerområdet. Samlet set vurderes det at imellem 75.000 og 125.000 gæster vil besøge selve Regan Vest området om
året. På den baggrund er det nødvendigt at selve stiforløbet på Regan Vest (gul markering) etableres
med grusbelægning, så stierne kan holde til besøgspresset året rundt i det flere steder lidt stejle terræn.
De resterende stier uden for selve Regan Vest området herunder forbindelsen mod nord (lilla) vil
blive som trampestier uden grusbelægning. Desuden har grusbelægningen den virkning, at de græssende kreaturer ofte vil vælge at gå andre steder, da de ikke kan lide at gå på gruset. Uden grusbelægning vil kreaturerne netop følge foden af bakkerne rundt i terrænnet og dermed hurtigt gøre vandrestierne helt ufremkommelige. Dimensioneringen bliver ca 1,8-2,0 m bred og med en lagtykkelse efter
komprimering på ca 10 cm. På den nederste del tæt på museet, skal den nuværende trappe gøre bredere og lidt længere. Der bliver en anbefalet gåretning med uret. Strækningen op til rundturen bliver
i ca. 2,5 m. bredde, da der her vil være en del modgående trafik.
Stien placeret næsten alle steder på de gamle mark- og skovveje, der stadig tydeligt kan ses i terrænet
og som går ved foden af de skovbevoksede skrænterne eller på den syd/østlige del hvor stien følger
kanten på det nu træbevoksede overdrev, der flere steder stadig kan ses som gl. pløjeskel (se skyggekortet). I den vestlige del følger stien den nye redningsvej (ca. 200 m). På den nordlige del følger den
terrænkanten og kanten imellem overdrevet og skove/krattet. De fleste steder udlægges gruset oven
på jorden efter en let afretning og tromling af ujævnheder. På nogle af de gamle skovspor hvor disse
er placeret som ”terrænhylder” er det nødvendigt for at kunne udlægge et jævnt gruslag at disse afrettes ved minimal afgravning (rød streg) inden udlægning af gruslaget (gul) jf. nedenstående principskitse. Stien rykkes lidt så de større træer ikke påvirkes. Så samlet set minimal påvirkning og ikke
noget der har indflydelse skovbevoksningerne herunder det Natura 2000 registerede egekrat. Samlet
set så bliver stien integreret i terrænet, med afpasning i forhold til skoven og overdrevet og stadig
sådan at den gående vil opleve hele den spændende natur og de kulturhistoriske spor i landskabet.
…”.
Miljøstyrelsen har i mail af 14. maj 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
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Ovenfor kort over en del af stiforløbet syd for Gravlev sø.
Neden for kort over det samlede stiforløb, herunder med hængebro.
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Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet de i alt 4 sager på et møde med en samlet besigtigelse den 21. juni
2021, men således at sagerne afgøres særskilt, da de efter placering og udformning er vidt forskellige.
Ved besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild
Kommune mødte Susanne Gregersen og Karen Clausager. For Naturstyrelsen Himmerland mødte
skovfoged Leif Lyngsø og skovrider Bent Egede Andersen. Lodsejer Niels Moes var mødt.
Det blev oplyst blandt andet, at da arealerne, der hovedsagelig udgøres af en flad åben mark, stedvist
er fugtige ønskes der mulighed for (efter behov) at udbedre bløde huller med grus/flis. Størstedelen
af strækningen etableres gennem § 3 beskyttet eng. Der er ingen behov for egentlige terrænændringer.
Niels Moes anbefalede projektet.
Også de øvrige mødte kunne bifalde projektet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealerne ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder,
at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om stiforløbet etablering og vedligeholdelse meddele dispensation, idet dette ikke vil indebære indgreb eller terrænændringer og samlet
set må anses for værende af underordnet betydning i forhold til fredningen.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
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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 Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Niels Moes,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 30. august 2021

FN-NJS-14-2021: Ansøgning om tilladelse til anlæg af et rekreativ stiforløb på matr.nr. 8s Oplev By.
Fredningsnævnet har den 14. april 2021 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at etablere et rekreativt stiforløb på matr.nr. 8s Oplev By, Gravlev, beliggende i den
vestlige del af Gravlev Bakker nær Redningsvejen. Arealet ejes af Naturstyrelsen, Himmerland.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet, at der ikke kan meddeles dispensation
til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund:
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål
Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen nord for Røde Mølle:
At sikre løvskove samt bevare og pleje bøge-og egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. De marker, der var på fredningstidspunktet bevares
som åbne arealer,
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder må der ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning, dog undtaget ved naturgenopretning.
Det nedenfor med gult markerede stiforløb, der behandles her, er beliggende over Regan Vest medens
den med rødt markerede sti behandles særskilt.
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Rebild Kommune oplyser, at ansøgningen drejer sig (indenfor fredningsområdet) om etablering af
ca. 600 m sti til gående færdsel, og stien ønskes anlagt med grus i en anslået bredde af 1,8-2,0 m. Kun
enkelte steder vil der være behov for mindre terrænændringer, for at opnå den ønskede stibredde.
Kommunen oplyser yderligere, at den er indstillet på at meddele nødvendige dispensationer i henhold
til naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 18.
Rebild Kommune oplyser om Natura2000 og bilag IV-arter den 11. juni 2021 endvidere, idet udtalelsen dækker det samlede ansøgte projekt, herunder sagerne registret i fredningsnævnet under FNNJS-30, 31 og 32-2021:
”…
Vurdering af det samlede projekts påvirkning af Natura 2000 område og bilag IV arter (det samlede
projekt: Grusstier på Regan Vest, nærliggende trampestier (bl.a. Rebildcentret) og hængebro over
Lindenborg å)
Natura2000
Ca. 350 m af Regan Vest grussti-strækningen (indenfor det fredede område), begge trampesti-strækningerne (såvel som strækningerne langs vej) samt hængebroen ligger indenfor Natura 2000-område
nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Natura 2000-området består af Habitatområde
(H20) og øst for Røde Møllevej tillige af fuglebeskyttelsesområde (F4).
Indenfor fredningen og Natura 2000 området ønskes Regan Vest grusstien lagt i habitatnaturtypen
stilkege-krat (9190). Indenfor fredningen, men udenfor Natura 2000 områdegrænsen, ønskes dele af
grusstien lagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Ca. 100 m. af trampesti-forløbet (umiddelbart
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tilknyttet Regan Vest-stien) ønskes ligeledes anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Begge
naturtyper er på udpegningsgrundlaget (og kalkoverdrev er en prioriteret habitatnaturtype). På en del
af trampestistrækningen mellem hængebroen og Skillingbro (øst for Hobrovej) ønskes trampestien
anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev, men den strækning ligger udenfor fredningen. Der er ikke
kortlagt habitatnatur, hvor de øvrige trampesti-strækninger ønskes anlagt. Hængebroen ønskes anlagt
over Lindenborg Å, der er kortlagt som naturtypen vandløb (3260) samt urtebræmmer (6430), men
på en sådan måde at selve vandløbet ikke forventes at blive påvirket.
Der er ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor grusstistrækningen ønskes
etableret, men der er forekomst af damflagermus i området og der kan evt. være forekomst af stor
vandsalamander. Selve det underjordiske Regan Vest anlæg er overvintringssted for flere arter af
flagermus. Alle arter af flagermus er på habitatdirektivets bilag IV og den ene af de overvintrende
arter, damflagermus, er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Stitraceet ønskes anlagt
med en afstikker til nødudgangsskakten, hvor der er ind- og udflyvningsmulighed for de overvintrende flagermus.
Der er heller ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor trampestier og hængebro ønske etableret, men der er med stor sandsynlighed forekomst af odder, stor vandsalamander,
damflagermus, isfugl samt bæklampret (i vandløbet). Ifølge den seneste habitatkortlægning er de to
arealer med habitatnaturtyper på Regan Vest (stilkegekrat og kalkoverdrev), hvor grusstien og del af
trampestien ønskes etableret, vurderet til at være i god tilstand. Udlægning af grus (og evt. forudgående mindre stedvise afgravninger) vil medføre en negativ lokal påvirkning af især overdrev og i
mindre grad af stilkegekrat. Da der er tale om påvirkning af en meget lille arealmæssig andel af naturtypen stilkege-krat inden for Natura 2000 området, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Det vurderes ikke at slåning af et spor gennem overdrevet på Regan Vest vil medføre en væsentlig
påvirkning. Det vurderes ikke at øget færdsel til fods i området generelt vil medføre en væsentlig
påvirkning af hverken stilkege-krat eller kalkoverdrev.
Den øgede færdsel (til fods) i området, som følge af et stort publikumstryk, vil potentielt kunne virke
forstyrrende på evt. forekomster af arter på udpegningsgrundlaget. Konkret vurderes det mest sandsynligt at kunne gælde for damflagermus, odder, stor vandsalamander og isfugl.
Stor vandsalamander er ret vidt udbredt i området og bestanden vurderes ikke at kunne blive væsentligt påvirket af øget færdsel.”
…..
” Der er registreret overvintrende damflagermus i Regan Vest’s underjordiske anlæg og anlægget har
således betydning for damflagermus bevaringsstatus i Natura 2000-området. Ifølge Natura 2000-planen skal kommunen og offentlige lodsejere være særlig opmærksom på bl.a. arten damflagermus
(national ansvarsart), som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i
tilbagegang. Her er det særligt vigtigt at sikre, at der ikke sker fysiske ændringer af ind- og udflyvningshullerne til trappeskakten ned til det underjordiske Regan Vest anlæg og ligeledes bør der ikke
være væsentlige forstyrrelser i umiddelbar nærhed af ind- og udflyvningshullet. Der er et flethegn
omkring området med trappeskakten, som hindrer publikumsadgang til selve trappeskakten og dermed til ind- og udflyvningshullet.
Under forudsætning af at hegnet opretholdes således at der ikke er offentlig adgang indenfor hegnet,
vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Området umiddelbart omkring skakten, der består af et yngre egekrat vurderes
ikke at rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket
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overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at damflagermus vil blive
væsentligt påvirket af mere færdsel i området omkring trappeskakten. Området hvor de øvrige stianlæg og hængebroen ønskes etableret anvendes givetvis til fødesøgning og evt rasteområde, men øget
færdsel her vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning. Det vurderes således ikke (på det foreliggende grundlag) at etablering af stiforløbene og hængebroen med dertil hørende øget færdsel i området, vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets
udpegningsgrundlag.
Bilag IV-arter
Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men Rebild Kommune er – udover forekomsten af 6 arter af overvintrende flagermus i Regan Vest anlægget – ikke bekendt med konkrete yngle- og rasteområder for bilag
IV-arter på/i selve projektområderne.
Stiforløbene og hængebroen vurderes alene at kunne medføre direkte påvirkninger af yngle- og rasteområder for flagermus. Flagermus kan potentielt blive påvirkede af øget færdsel i området. Området udgør givetvis en del af flagermusenes jagt- og fourageringsområde og der kan i perioder (forår
og efterår) foregå ind- og udflyvning til og fra overvintringsstedet i Regan Vest anlægget gennem
nødudgangen. Under forudsætning af at flethegnet omkring nødudgangen opretholdes således at der
ikke er adgang indenfor hegnet, vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og
udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Den øvrige del af området vurderes ikke at
rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at flagermusene vil blive væsentligt påvirket af mere færdsel i området.
Det vurderes således ikke at etablering af stiforløbet og øget færdsel i området, vil kunne beskadige
yngle- eller rasteområder for bilag IV arter…”.

Naturstyrelsen Himmerland anfører i sin endelige ansøgning blandt andet at:
”… For besøg i den underjordiske del af museet, er der en begrænset kapacitet på ca. 50.000 betalende
gæster om året. Dertil kommer en andel af de ca. 400.000 årlige gæster i Rebild Bakkerområdet.
Samlet set vurderes det at imellem 75.000 og 125.000 gæster vil besøge selve Regan Vest området
om året. På den baggrund er det nødvendigt at selve stiforløbet på Regan Vest (gul markering) etableres med grusbelægning, så stierne kan holde til besøgspresset året rundt i det flere steder lidt stejle
terræn. De resterende stier uden for selve Regan Vest området herunder forbindelsen mod nord (lilla)
vil blive som trampestier uden grusbelægning. Desuden har grusbelægningen den virkning, at de
græssende kreaturer ofte vil vælge at gå andre steder, da de ikke kan lide at gå på gruset. Uden grusbelægning vil kreaturerne netop følge foden af bakkerne rundt i terrænet og dermed hurtigt gøre vandrestierne helt ufremkommelige. Dimensioneringen bliver ca 1,8-2,0 m bred og med en lagtykkelse
efter komprimering på ca. 10 cm. På den nederste del tæt på museet, skal den nuværende trappe gøres
bredere og lidt længere. Der bliver en anbefalet gåretning med uret. Strækningen op til rundturen
bliver i ca. 2,5 m. bredde, da der her vil være en del modgående trafik.
Stien placeret næsten alle steder på de gamle mark- og skovveje, der stadig tydeligt kan ses i terrænet
og som går ved foden af de skovbevoksede skrænterne eller på den syd/østlige del hvor stien følger
kanten på det nu træbevoksede overdrev, der flere steder stadig kan ses som gl. pløjeskel (se skyggekortet). I den vestlige del følger stien den nye redningsvej (ca. 200 m). På den nordlige del følger den
terrænkanten og kanten imellem overdrevet og skove/krattet. De fleste steder udlægges gruset oven
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på jorden efter en let afretning og tromling af ujævnheder. På nogle af de gamle skovspor hvor disse
er placeret som ”terrænhylder” er det nødvendigt for at kunne udlægge et jævnt gruslag at disse afrettes ved minimal afgravning (rød streg) inden udlægning af gruslaget (gul) jf. nedenstående principskitse. Stien rykkes lidt så de større træer ikke påvirkes. Så samlet set minimal påvirkning og ikke
noget der har indflydelse skovbevoksningerne herunder det Natura 2000 registerede egekrat. Samlet
set så bliver stien integreret i terrænet, med afpasning i forhold til skoven og overdrevet og stadig
sådan at den gående vil opleve hele den spændende natur og de kulturhistoriske spor i landskabet.
…”
Miljøstyrelsen har i mail af 14. maj 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet de i alt 4 sager på et møde med en samlet besigtigelse den 21. juni
2021, men således at sagerne afgøres særskilt.
Ved besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild
Kommune mødte Susanne Gregersen og Karen Clausager. For Naturstyrelsen Himmerland mødte
skovfoged Leif Lyngsø og skovrider Bent Egede Andersen. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Michael Wulff. Lodsejer Niels Moes vedrørende af øvrige arealer under NJS-30-32, var mødt.
Leif Lyngsø oplyste, at anlæg af stien blandt andet tjener til at dele antallet af besøgende op. Arealerne
skal afgræsses, hvorfor det har stor betydning, at stiforløbet grusbelægges, idet dyr ikke vil vælge at
gå på grus. Rundturen er samlet af betydelig længde, hvoraf de 600 meter er på fredet areal. Grus i
en dybde på 10 cm vil sikre mulighed for helårsfærdsel på stierne. Stiens bredde gør det muligt for 2
personer at gå ved siden af hinanden. Anlægsarbejdet udføres ved minidumpere.
Han oplyste supplerende, at der ikke foreligger nogen nærmere detaljeret beskrivelse af det påtænkte
stiprojekt, herunder ikke med hensyn til omfanget af afgravning, men at det foreløbig forventes, at
det vil medføre afgravning i en dybde af ca. 10 cm på en del af strækningen.
Bent Egede Andersen oplyste, at der indledningsvist ikke vil blive forbud mod mountainbikekørsel,
men Redningsvejen vil blive afspærret.
Man ved overordnet ikke, hvor stort publikumstrykket vil blive, herunder ikke om det bliver væsentligt over eller under det antal på 75-125.000 brugere af stisystemet, som man formoder vil besøge
Regan-området på årsbasis. Skønnet baserer sig på, hvad der er registreret i andre områder med attraktioner.
Naturstyrelsen havde ingen bemærkninger til nødvendigheden af at anlægge stiforløbet, såfremt publikumstilstrømningen bliver mindre eller væsentligt mindre end anslået.
Rebild Kommune bemærkede, at den som udgangspunkt er positiv også overfor de relativt brede stier
og uanset risikoen for negativ påvirkning af flagermusenes fortsatte trivsel efter en øgning af publikumstrykket i området.
Kommunen oplyste, at bedømmelsen af den begrænsede skadevirkning for de truede flagermus kun
beror på kommunens egen overordnede vurdering. Der har været en enkelt telefonisk kontakt til en
fagkyndig, men sagen er ikke samlet bedømt af fagkyndige.
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Det oplystes, at behovet for et solidt grusunderlag også bunder i forventningerne om et stort antal
besøgende.
Ansøgerne redegjorde for, hvordan stien nordfra, der skal forbinde området ved Rebildcentret med
bakken oven på Regan-centret, hvorom der er særskilt ansøgt, vil blive koblet til stien i Regan-området og redegjorde for, at der fra denne sti ventes et stort antal personer.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
Af betydning for fredningsnævnets vurdering efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 fremgår
det, at der bl.a. er forekomst af damflagermus helt tæt på området, hvor trampe og- grusstien ønskes
anlagt, og der kan evt. være forekomst af stor vandsalamander. Selve det underjordiske Regan Vest
anlæg er overvintringssted for flere arter af flagermus. Alle arter af flagermus er på habitatdirektivets
bilag IV, og den ene af de overvintrende arter, damflagermus, er på udpegningsgrundlaget for Natura
2000-området. Stitraceet ønskes anlagt med en afstikker til nødudgangsskakten, hvor der er ind- og
udflyvningsmulighed for de overvintrende flagermus.
Ansøgerne har oplyst, at der i området omkring Regan-Vest forventes 75.-125.000 besøgende om
året.
Det er som anført oplyst, at der er registreret overvintrende damflagermus i Regan Vest’s underjordiske anlæg, og anlægget og området rundt om anlægget har således betydning for damflagermus´
bevaringsstatus i Natura 2000-området. Ifølge Natura 2000-planen skal kommunen og offentlige
lodsejere derfor være særlig opmærksomme på bl.a. arten damflagermus (national ansvarsart), som
har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.
Det fremgår ligeledes af ansøgningen, at flagermus kan potentielt blive påvirkede af øget færdsel i
området. Området udgør givetvis en vigtig del af flagermusenes almindelige jagt- og fourageringsområde, og der er i perioder (forår og efterår) ind- og udflyvning til og fra overvintringsstedet i Regan
Vest-anlægget gennem nødudgangene.
Fredningsnævnet bemærker herefter:
Der er efter det oplyste ikke foretaget nogen uafhængige og fagkyndige vurderinger af den påvirkning, som det forventede meget store publikumstryk i området vil kunne medføre på levestederne for
den truede flagermusart.
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Det er et overordnet princip i beskyttelsen af områderne i Natura 2000-netværket, at der ikke må
vedtages eller iværksættes projekter, der kan skade et Natur2000-områdes integritet, jf. herved habitatdirektivets art. 6, stk. 3.
Det fremgår videre af Habitatvejledningen, at der ved bedømmelse af sådanne spørgsmål gælder et
forsigtighedsprincip, hvorved forstås, at myndigheden skal have vished for, at aktiviteten ikke har
skadelige virkninger. Der skal således kunne dokumenteres med alt overvejende sandsynlighed fravær af skadelige virkninger af aktiviteten. Der skal altså være tale om en vurdering på et sikkert og
højt fagligt grundlag.
Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at der ikke er tilvejebragt en sikker
dokumentation for, at der i relation til bestanden af damflagermus ikke vil kunne være skadelige
virkninger ved det ansøgte projekt.
Fredningsnævnet kan derfor ikke fastslå, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3, hvorfor ansøgningen om dispensation afslås.

Det tilføjes, at hensynet til habitatinteresser kan fraviges, hvis væsentlige samfundsinteresser tilsiger
det. Fredningsnævnet finder ikke, at der foreligger sådanne interesser med hensyn til oplevelsen af
Regan-anlægget og bemærker desuden, at nævnet i en samtidig med denne sag behandlet sag har
meddelt dispensation til, at der kan anlægges en publikumsvenlig stiforbindelse, trampesti, langs med
Hobrovej og Lindenborg Å, således at der derved skabes en direkte stiforbindelse mellem Rebildcentrets P-plads og adgangsvejen ind til selve Regan-centret.
Fredningsnævnet bemærker yderligere, at det påtænkte stiforløb i det fredede område til dels forløber
over meget ujævnt og skrånende terræn, og at de ikke nærmere præciserede planer om at afgrave
områder i det fredede areal med henblik på etablering af en sikker grussti også må anses for at være i
strid med fredningens bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer.
Fredningsnævnet bemærker endelig, at det ved den relativt nye fredning må anses fastlagt, hvad der
er områder åbne til benyttelse for publikum, og hvad der er naturområder til beskyttelse af såvel det
særligt beskyttede som det mere almene natur- og dyreliv. Også af den grund kan en dispensation
ikke anses i overensstemmelse med fredningens formål og intentioner.
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:
•
•
•
•
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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 Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Niels Moes,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 30. august 2021

FN-NJS-31-2021: Ansøgning om etablering af trampesti på matr.nr. 8s, 8c og 7d Oplev By,
Gravlev.
Fredningsnævnet har den 2. juni fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse
til at etablere et rekreativt stiforløb på Matr.nr. 8s, 8c og 7d Oplev By, Gravlev, beliggende ved Rødemøllevej 22, 9520 Skørping. Arealet ejes af Naturstyrelsen for så vidt angår matr.nr. 8s og af Niels
Moes for så vidt angår matr.nr. 8c og 7d.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele afslag på ansøgningen om dispensation. Begrundelsen for
afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund:
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål
Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen nord for Røde Mølle:
At sikre løvskove samt bevare og pleje bøge-og egekrat samt overdrev og fjerne nørmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. De marker, der var på fredningstidspunktet bevares
som åbne arealer,
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder må der ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning.
Rebild Kommune oplyser, at denne ansøgning drejer sig om strækningen fra den med gult markerede
grussti ved Regan Vest og frem til asfaltvejen ved Røde Møllevej/Kridtbakken. (2):
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Der skal på denne strækning ikke foretages terrænændringer eller påfyldning af materiale.
Neden for yderligere oversigtsmateriale vedrørende stiforløbene.

Ovenfor et udsnit af stiforløbet syd for Gravlev sø. Neden for et samlet udsnit af stiforløbet.
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Rebild Kommune oplyser om Natura2000 og bilag IV-arter den 11. juni 2021 yderligere, idet udtalelsen dækker det samlede ansøgte projekt, herunder sagerne registret i fredningsnævnet under FNNJS-14, 31 og 32-2021:
”…
Vurdering af det samlede projekts påvirkning af Natura 2000 område og bilag IV arter (det samlede
projekt: Grusstier på Regan Vest, nærliggende trampestier (bl.a. Rebildcentret) og hængebro over
Lindenborg å)
Natura 2000
Ca. 350 m af Regan Vest grussti-strækningen (indenfor det fredede område), begge trampesti-strækningerne (såvel som strækningerne langs vej) samt hængebroen ligger indenfor Natura 2000-område
nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Natura 2000-området består af Habitatområde
(H20) og øst for Røde Møllevej tillige af fuglebeskyttelsesområde (F4).
Indenfor fredningen og Natura 2000 området ønskes Regan Vest grusstien lagt i habitatnaturtypen
stilkege-krat (9190). Indenfor fredningen, men udenfor Natura 2000 områdegrænsen, ønskes dele af
grusstien lagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Ca. 100 m. af trampesti-forløbet (umiddelbart
tilknyttet Regan Vest-stien) ønskes ligeledes anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Begge
naturtyper er på udpegningsgrundlaget (og kalkoverdrev er en prioriteret habitatnaturtype). På en del
af trampestistrækningen mellem hængebroen og Skillingbro (øst for Hobrovej) ønskes trampestien
anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev, men den strækning ligger udenfor fredningen. Der er ikke
kortlagt habitatnatur, hvor de øvrige trampesti-strækninger ønskes anlagt. Hængebroen ønskes anlagt
over Lindenborg Å, der Side 2 af 3 er kortlagt som naturtypen vandløb (3260) samt urtebræmmer
(6430), men på en sådan måde at selve vandløbet ikke forventes at blive påvirket.
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Der er ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor grus-stistrækningen ønskes
etableret, men der er forekomst af damflagermus i området og der kan evt. være forekomst af stor
vandsalamander. Selve det underjordiske Regan Vest anlæg er overvintringssted for flere arter af
flagermus. Alle arter af flagermus er på habitatdirektivets bilag IV og den ene af de overvintrende
arter, damflagermus, er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Stitraceet ønskes anlagt
med en afstikker til nødudgangsskakten, hvor der er ind- og udflyvningsmulighed for de overvintrende flagermus.
Der er heller ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor trampestier og hængebro ønske etableret, men der er med stor sandsynlighed forekomst af odder, stor vandsalamander,
damflagermus, isfugl samt bæklampret (i vandløbet). Ifølge den seneste habitatkortlægning er de to
arealer med habitatnaturtyper på Regan Vest (stilkegekrat og kalkoverdrev), hvor grusstien og del af
trampestien ønskes etableret, vurderet til at være i god tilstand. Udlægning af grus (og evt. forudgående mindre stedvise afgravninger) vil medføre en negativ lokal påvirkning af især overdrev og i
mindre grad af stilkegekrat. Da der er tale om påvirkning af en meget lille arealmæssig andel af naturtypen stilkege-krat inden for Natura 2000 området, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Det vurderes ikke at slåning af et spor gennem overdrevet på Regan Vest vil medføre en væsentlig
påvirkning. Det vurderes ikke at øget færdsel til fods i området generelt vil medføre en væsentlig
påvirkning af hverken stilkege-krat eller kalkoverdrev.
Den øgede færdsel (til fods) i området, som følge af et stort publikumstryk, vil potentielt kunne virke
forstyrrende på evt. forekomster af arter på udpegningsgrundlaget. Konkret vurderes det mest sandsynligt at kunne gælde for damflagermus, odder, stor vandsalamander og isfugl.
Stor vandsalamander er ret vidt udbredt i området og bestanden vurderes ikke at kunne blive væsentligt påvirket af øget færdsel.
Både odder og isfugl er tæt knyttet til vandløbet og vil derfor kunne blive påvirket af især hængebroen
og den deraf følgende færdsel langs vandløbet.
……………..
Der er registreret overvintrende damflagermus i Regan Vest’s underjordiske anlæg og anlægget har
således betydning for damflagermus bevaringsstatus i Natura 2000-området. Ifølge Natura 2000-planen skal kommunen og offentlige lodsejere være særlig opmærksom på bl.a. arten damflagermus
(national ansvarsart), som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i
tilbagegang. Her er det særligt vigtigt at sikre, at der ikke sker fysiske ændringer af ind- og udflyvningshullerne til trappeskakten ned til det underjordiske Regan Vest anlæg og ligeledes bør der ikke
være væsentlige forstyrrelser i umiddelbar nærhed af ind- og udflyvningshullet. Der er et flethegn
omkring området med trappeskakten, som hindrer publikumsadgang til selve trappeskakten og dermed til ind- og udflyvningshullet.
Under forudsætning af at hegnet opretholdes således at der ikke er offentlig adgang indenfor hegnet,
Side 3 af 3 vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og udflyvningsmuligheder
uden væsentlige forstyrrelser. Området umiddelbart omkring skakten, der består af et yngre egekrat
vurderes ikke at rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at damflagermus vil blive væsentligt påvirket af mere færdsel i området omkring trappeskakten. Området hvor
de øvrige stianlæg og hængebroen ønskes etableret anvendes givetvis til fødesøgning og evt rasteområde, men øget færdsel her vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning. Det vurderes således ikke
(på det foreliggende grundlag) at etablering af stiforløbene og hængebroen med dertil hørende øget
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færdsel i området, vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000
områdets udpegningsgrundlag.
Bilag IV-arter
Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men Rebild Kommune er – udover forekomsten af 6 arter af overvintrende flagermus i Regan Vest anlægget – ikke bekendt med konkrete yngle- og rasteområder for bilag
IV-arter på/i selve projektområderne.
Stiforløbene og hængebroen vurderes alene at kunne medføre direkte påvirkninger af yngle- og rasteområder for flagermus. Flagermus kan potentielt blive påvirkede af øget færdsel i området. Området udgør givetvis en del af flagermusenes jagt- og fourageringsområde og der kan i perioder (forår
og efterår) foregå ind- og udflyvning til og fra overvintringsstedet i Regan Vest anlægget gennem
nødudgangen. Under forudsætning af at flethegnet omkring nødudgangen opretholdes således at der
ikke er adgang indenfor hegnet, vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og
udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Den øvrige del af området vurderes ikke at
rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at flagermusene vil blive væsentligt påvirket af mere færdsel i området.
Det vurderes således ikke at etablering af stiforløbet og øget færdsel i området, vil kunne beskadige
yngle- eller rasteområder for bilag IV arter…”.
Naturstyrelsen Himmerland anfører i sin endelige ansøgning blandt andet at:
”… For besøg i den underjordiske del af museet, er der en begrænset kapacitet på ca. 50.000 betalende
gæster om året. Dertil kommer en andel af de ca 400.000 årlige gæster i Rebild Bakkerområdet. Samlet set vurderes det at imellem 75.000 og 125.000 gæster vil besøge selve Regan Vest området om
året. På den baggrund er det nødvendigt at selve stiforløbet på Regan Vest (gul markering) etableres
med grusbelægning, så stierne kan holde til besøgspresset året rundt i det flere steder lidt stejle terræn.
De resterende stier uden for selve Regan Vest området herunder forbindelsen mod nord (lilla) vil
blive som trampestier uden grusbelægning. Desuden har grusbelægningen den virkning, at de græssende kreaturer ofte vil vælge at gå andre steder, da de ikke kan lide at gå på gruset. Uden grusbelægning vil kreaturerne netop følge foden af bakkerne rundt i terrænnet og dermed hurtigt gøre vandrestierne helt ufremkommelige. Dimensioneringen bliver ca 1,8-2,0 m bred og med en lagtykkelse efter
komprimering på ca 10 cm. På den nederste del tæt på museet, skal den nuværende trappe gøre bredere og lidt længere. Der bliver en anbefalet gåretning med uret. Strækningen op til rundturen bliver
i ca. 2,5 m. bredde, da der her vil være en del modgående trafik.
Stien placeret næsten alle steder på de gamle mark- og skovveje, der stadig tydeligt kan ses i terrænet
og som går ved foden af de skovbevoksede skrænterne eller på den syd/østlige del hvor stien følger
kanten på det nu træbevoksede overdrev, der flere steder stadig kan ses som gl. pløjeskel (se skyggekortet). I den vestlige del følger stien den nye redningsvej (ca. 200 m). På den nordlige del følger den
terrænkanten og kanten imellem overdrevet og skove/krattet. De fleste steder udlægges gruset oven
på jorden efter en let afretning og tromling af ujævnheder. På nogle af de gamle skovspor hvor disse
er placeret som ”terrænhylder” er det nødvendigt for at kunne udlægge et jævnt gruslag at disse afrettes ved minimal afgravning (rød streg) inden udlægning af gruslaget (gul) jf. nedenstående principskitse. Stien rykkes lidt så de større træer ikke påvirkes. Så samlet set minimal påvirkning og ikke
noget der har indflydelse skovbevoksningerne herunder det Natura 2000 registerede egekrat. Samlet
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set så bliver stien integreret i terrænet, med afpasning i forhold til skoven og overdrevet og stadig
sådan at den gående vil opleve hele den spændende natur og de kulturhistoriske spor i landskabet.
…”.
Miljøstyrelsen har i mail af 14. maj 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet de i alt 4 sager på et møde med en samlet besigtigelse den 21. juni
2021, men således at sagerne afgørelses særskilt.
Ved besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild
Kommune mødte Susanne Gregersen og Karen Clausager. For Naturstyrelsen Himmerland mødte
skovfoged Leif Lyngsø og skovrider Bent Egede Andersen. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Michael Wulff. Lodsejer Niels Moes var mødt.
Nævnet besigtigede ikke denne specifikke del af det foreslåede stinet, men beså forløbet på afstand.
Mht. generelle bemærkninger henvises til referatet under de øvrige sager.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
Det stiforløb, der i denne sag er ansøgt om, skal ifølge ansøgningsmaterialet sluttes til den sti, som
der er ansøgt om, skal forløbe til dels oven på Regan-anlægget, hvilket stiforløb fredningsnævnet har
meddelt afslag på under sagsnr. FN NJS 14-2021, dette særlig under henvisning til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3. Derfor vil det under dette sagsnr. – FN NJS 31-2021 – ansøgte stiforløb
komme til at ende blindt og således savne mening.
Nævnet bemærker desuden, at nævnet i en samtidig med denne sag behandlet sag har meddelt dispensation til, at der kan anlægges en publikumsvenlig stiforbindelse, trampesti, langs med Hobrovej og
Lindenborg Å, således at der derved – sammen med de øvrige eksisterende stier - skabes en stiforbindelse mellem Rebildcentrets P-plads og adgangsvejen ind til selve Regan-centret, således at der
ikke savnes stiforbindelse mellem de to dele af fredningen.
Fredningsnævnet skal derfor meddele afslag på den ansøgte dispensation.
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Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger
med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog 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 en meddelt dispensation
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Niels Moes,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 8. september 2021

FN-NJS-32-2021: Ansøgning om etablering hængebro på matr.nr. 7000e og 7000a Oplev By,
Gravlev.
Fredningsnævnet har den 2. juni fra Rebild Kommune som en ud af 4 ansøgninger i et kompleks
modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse til at etablere en hængebro i forbindelse med ansøgninger om etablering af et rekreativt stiforløb på ved Regan Vest og Rødemøllevej 22, 9520 Skørping.
Arealet ejes af Rebild Kommune.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at udsætte denne sags afgørelse. Begrundelsen for afgørelsen om udsættelse fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
De fire sagers baggrund:
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål
Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen nord for Røde Mølle:
At sikre løvskove samt bevare og pleje bøge-og egekrat samt overdrev og fjerne nørmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. De marker, der var på fredningstidspunktet bevares
som åbne arealer,
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder må der ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning.
Rebild Kommune oplyser, at denne ansøgning drejer sig om en hængebro på ca 80 m, der etableres
over § 3 beskyttet vandløb og kræver tilladelse efter vandløbsloven og formentlig dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 (særligt tilslutninger mellem hængebro og terræn). Rebild Kommune er
positivt indstillede overfor at skabe den fornødne sammenhæng i stierne og er indstillet på at meddele
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de nødvendige tilladelser, såfremt projektet kan opfylde kravene til beskyttelse af vandløbet og de
arter der er tilknyttet hertil (f.eks. odder og isfugl). En endelig stillingtagen må bero på en konkret
vurdering af projektet, når det foreligger i nærmere detaljer.

Ovenfor kortudsnit af stiforløb syd for Gravlev sø. Neden for kortudsnit vedrørende det samlede stiforløb ved Gravlev sø.
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Se neden for hængebroens beliggenhed:

Fredningsnævnet har på en forespørgsel til Miljøstyrelsen om afgrænsning af nævnet kompetence
vedrørende broen, i mail af 19. juli 2021 oplyst, at fredningsnævnet har kompetencen vedrørende
hængebroen i dens fulde længde.
Rebild Kommune oplyser om Natura2000 og bilag IV-arter den 11. juni 2021 yderligere, idet udtalelsen dækker det samlede ansøgte projekt, herunder sagerne registret i fredningsnævnet under FNNJS-14, 30 og 31-2021:
”…
Vurdering af det samlede projekts påvirkning af Natura 2000 område og bilag IV arter (det samlede
projekt: Grusstier på Regan Vest, nærliggende trampestier (bl.a. Rebildcentret) og hængebro over
Lindenborg å)
Natura 2000
Ca. 350 m af Regan Vest grussti-strækningen (indenfor det fredede område), begge trampesti-strækningerne (såvel som strækningerne langs vej) samt hængebroen ligger indenfor Natura 2000-område
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nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Natura 2000-området består af Habitatområde
(H20) og øst for Røde Møllevej tillige af fuglebeskyttelsesområde (F4).
Indenfor fredningen og Natura 2000 området ønskes Regan Vest grusstien lagt i habitatnaturtypen
stilkege-krat (9190). Indenfor fredningen, men udenfor Natura 2000 områdegrænsen, ønskes dele af
grusstien lagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Ca. 100 m. af trampesti-forløbet (umiddelbart
tilknyttet Regan Vest-stien) ønskes ligeledes anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). Begge
naturtyper er på udpegningsgrundlaget (og kalkoverdrev er en prioriteret habitatnaturtype). På en del
af trampestistrækningen mellem hængebroen og Skillingbro (øst for Hobrovej) ønskes trampestien
anlagt i habitatnaturtypen kalkoverdrev, men den strækning ligger udenfor fredningen. Der er ikke
kortlagt habitatnatur, hvor de øvrige trampesti-strækninger ønskes anlagt. Hængebroen ønskes anlagt
over Lindenborg Å, der er kortlagt som naturtypen vandløb (3260) samt urtebræmmer (6430), men
på en sådan måde at selve vandløbet ikke forventes at blive påvirket.
Der er ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor grus-stistrækningen ønskes
etableret, men der er forekomst af damflagermus i området og der kan evt. være forekomst af stor
vandsalamander. Selve det underjordiske Regan Vest anlæg er overvintringssted for flere arter af
flagermus. Alle arter af flagermus er på habitatdirektivets bilag IV og den ene af de overvintrende
arter, damflagermus, er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Stitraceet ønskes anlagt
med en afstikker til nødudgangsskakten, hvor der er ind- og udflyvningsmulighed for de overvintrende flagermus.
Der er heller ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor trampestier og hængebro ønske etableret, men der er med stor sandsynlighed forekomst af odder, stor vandsalamander,
damflagermus, isfugl samt bæklampret (i vandløbet). Ifølge den seneste habitatkortlægning er de to
arealer med habitatnaturtyper på Regan Vest (stilkegekrat og kalkoverdrev), hvor grusstien og del af
trampestien ønskes etableret, vurderet til at være i god tilstand. Udlægning af grus (og evt. forudgående mindre stedvise afgravninger) vil medføre en negativ lokal påvirkning af især overdrev og i
mindre grad af stilkegekrat. Da der er tale om påvirkning af en meget lille arealmæssig andel af naturtypen stilkege-krat inden for Natura 2000 området, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Det vurderes ikke at slåning af et spor gennem overdrevet på Regan Vest vil medføre en væsentlig
påvirkning. Det vurderes ikke at øget færdsel til fods i området generelt vil medføre en væsentlig
påvirkning af hverken stilkege-krat eller kalkoverdrev.
Den øgede færdsel (til fods) i området, som følge af et stort publikumstryk, vil potentielt kunne virke
forstyrrende på evt. forekomster af arter på udpegningsgrundlaget. Konkret vurderes det mest sandsynligt at kunne gælde for damflagermus, odder, stor vandsalamander og isfugl.
Stor vandsalamander er ret vidt udbredt i området og bestanden vurderes ikke at kunne blive væsentligt påvirket af øget færdsel.
Både odder og isfugl er tæt knyttet til vandløbet og vil derfor kunne blive påvirket af især hængebroen
og den deraf følgende færdsel langs vandløbet. En endelig detailprojektering af hængebroen er ikke
foretaget endnu, men det vurderes at både hængebro og de tilstødende stiforbindelser vil kunne etableres uden at det vil medføre væsentlige negative påvirkninger af isfugl og odder. Den eksisterende
rørføring af vandløbet fungerer i forvejen som en delvis ”spærring” for både isfugl og odder, der
formentlig begge (i ukendt omfang) undgår færdsel i/langs denne rørlagte del af vandløbet. En hængebro i røret vil (med en hensigtsmæssig udformning) næppe påvirke arterne væsentligt mere, men
det afhænger lidt af den endelige tekniske udformning. Det kan f.eks. vise sig hensigtsmæssigt at
supplere projektet med etablering af en faunapassage til gavn for odder. En nærmere vurdering af om
der skal stilles særlige vilkår til den (mere detaljerede) tekniske udformning af hængebroen, for at
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sikre mindst mulig påvirkning af de to arter, foretages i forbindelse med sagsbehandling efter vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er registreret overvintrende damflagermus i Regan Vest’s underjordiske anlæg og anlægget har
således betydning for damflagermus bevaringsstatus i Natura 2000-området. Ifølge Natura 2000-planen skal kommunen og offentlige lodsejere være særlig opmærksom på bl.a. arten damflagermus
(national ansvarsart), som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i
tilbagegang. Her er det særligt vigtigt at sikre, at der ikke sker fysiske ændringer af ind- og udflyvningshullerne til trappeskakten ned til det underjordiske Regan Vest anlæg og ligeledes bør der ikke
være væsentlige forstyrrelser i umiddelbar nærhed af ind- og udflyvningshullet. Der er et flethegn
omkring området med trappeskakten, som hindrer publikumsadgang til selve trappeskakten og dermed til ind- og udflyvningshullet.
Under forudsætning af at hegnet opretholdes således at der ikke er offentlig adgang indenfor hegnet,
vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Området umiddelbart omkring skakten, der består af et yngre egekrat vurderes
ikke at rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket
overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at damflagermus vil blive
væsentligt påvirket af mere færdsel i området omkring trappeskakten. Området hvor de øvrige stianlæg og hængebroen ønskes etableret anvendes givetvis til fødesøgning og evt. rasteområde, men øget
færdsel her vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning. Det vurderes således ikke (på det foreliggende grundlag) at etablering af stiforløbene og hængebroen med dertil hørende øget færdsel i området, vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets
udpegningsgrundlag.
Bilag IV-arter
Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men Rebild Kommune er – udover forekomsten af 6 arter af overvintrende flagermus i Regan Vest anlægget – ikke bekendt med konkrete yngle- og rasteområder for bilag
IV-arter på/i selve projektområderne.
Stiforløbene og hængebroen vurderes alene at kunne medføre direkte påvirkninger af yngle- og rasteområder for flagermus. Flagermus kan potentielt blive påvirkede af øget færdsel i området. Området udgør givetvis en del af flagermusenes jagt- og fourageringsområde og der kan i perioder (forår
og efterår) foregå ind- og udflyvning til og fra overvintringsstedet i Regan Vest anlægget gennem
nødudgangen. Under forudsætning af at flethegnet omkring nødudgangen opretholdes således at der
ikke er adgang indenfor hegnet, vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og
udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Den øvrige del af området vurderes ikke at
rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt og da publikumstrykket overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at flagermusene vil blive væsentligt påvirket af mere færdsel i området.
Det vurderes således ikke at etablering af stiforløbet og øget færdsel i området, vil kunne beskadige
yngle- eller rasteområder for bilag IV arter…”.

Naturstyrelsen Himmerland anfører i sin endelige ansøgning blandt andet at:
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”… For besøg i den underjordiske del af museet, er der en begrænset kapacitet på ca. 50.000 betalende
gæster om året. Dertil kommer en andel af de ca 400.000 årlige gæster i Rebild Bakkerområdet. Samlet set vurderes det at imellem 75.000 og 125.000 gæster vil besøge selve Regan Vest området om
året. På den baggrund er det nødvendigt at selve stiforløbet på Regan Vest (gul markering) etableres
med grusbelægning, så stierne kan holde til besøgspresset året rundt i det flere steder lidt stejle terræn.
De resterende stier uden for selve Regan Vest området herunder forbindelsen mod nord (lilla) vil
blive som trampestier uden grusbelægning. Desuden har grusbelægningen den virkning, at de græssende kreaturer ofte vil vælge at gå andre steder, da de ikke kan lide at gå på gruset. Uden grusbelægning vil kreaturerne netop følge foden af bakkerne rundt i terrænnet og dermed hurtigt gøre vandrestierne helt ufremkommelige. Dimensioneringen bliver ca 1,8-2,0 m bred og med en lagtykkelse efter
komprimering på ca 10 cm. På den nederste del tæt på museet, skal den nuværende trappe gøre bredere og lidt længere. Der bliver en anbefalet gåretning med uret. Strækningen op til rundturen bliver
i ca. 2,5 m. bredde, da der her vil være en del modgående trafik.
Stien placeret næsten alle steder på de gamle mark- og skovveje, der stadig tydeligt kan ses i terrænet
og som går ved foden af de skovbevoksede skrænterne eller på den syd/østlige del hvor stien følger
kanten på det nu træbevoksede overdrev, der flere steder stadig kan ses som gl. pløjeskel (se skyggekortet). I den vestlige del følger stien den nye redningsvej (ca. 200 m). På den nordlige del følger den
terrænkanten og kanten imellem overdrevet og skove/krattet. De fleste steder udlægges gruset oven
på jorden efter en let afretning og tromling af ujævnheder. På nogle af de gamle skovspor hvor disse
er placeret som ”terrænhylder” er det nødvendigt for at kunne udlægge et jævnt gruslag at disse afrettes ved minimal afgravning (rød streg) inden udlægning af gruslaget (gul) jf. nedenstående principskitse. Stien rykkes lidt så de større træer ikke påvirkes. Så samlet set minimal påvirkning og ikke
noget der har indflydelse skovbevoksningerne herunder det Natura 2000 registerede egekrat. Samlet
set så bliver stien integreret i terrænet, med afpasning i forhold til skoven og overdrevet og stadig
sådan at den gående vil opleve hele den spændende natur og de kulturhistoriske spor i landskabet.
…”.
Miljøstyrelsen har i mail af 14. maj 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet de i alt 4 sager på et møde med en samlet besigtigelse den 21. juni
2021, men således at sagerne afgøres særskilt.
Ved besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild
Kommune mødte Susanne Gregersen og Karen Clausager. For Naturstyrelsen Himmerland mødte
skovfoged Leif Lyngsø og skovrider Bent Egede Andersen. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Michael Wulff. Lodsejer på tilstødende arealer, Niels Moes var mødt.
Under besigtigelsen blev der redegjort for bl.a., hvorledes det ansøgte vil bringe sammenhæng i tilgangen til de eksisterende stier tæt ved Regan-Centret.
Det bekræftedes, at projektet i relation til tunnelen under vejen ikke er færdigprojekteret samt, at
kommunens endelige bedømmelse heller ikke foreligger.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealerne ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder,
at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
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hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger antage, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3, men kan først afgøre dette spørgsmål endeligt, når et endeligt
projekt foreligger.
Fredningsnævnet finder som udgangspunkt heller ikke, at det ønskede projekt i øvrigt vil have nogen
negativ indflydelse på det fredede område eller i øvrigt være i strid med fredningens formål.
Da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger et endeligt færdigudarbejdet projekt, og idet Fredningsnævnet finder, at det er en forudsætning for godkendelse, at det endelige projekt foreligger til
bedømmelse, udsætter Fredningsnævnet derfor sagen, indtil denne forudsætning er opfyldt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne foreløbige afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Niels Moes,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 2496 8604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 11. oktober 2021

FN-NJS-49-2021: Spildevandsanlæg på Buderupholmvej 47, Støvring.

Fredningsnævnet har den 14. september 2021 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til at etablere et spildevandsanlæg på matr.nr. 1eo Buderupholm Hgd., Buderup, beliggende Buderupholmvej 47, 9530 Støvring. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Buderupholm Dambrug og Fiskeri I/S.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen som formandsafgørelse uden besigtigelse, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, og har besluttet at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og Lindenborg Å opstrøms, der har til
Hovedformål:
at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Arealet har som
Delformål ( C ):
Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for
Lindenborg Å og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som
en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet der særligt lægges vægt på
de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i form
af opstemninger og engvandingsanlæg.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændring og vandløb, kilder og væld
må ikke reguleres.
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Kommunen anfører yderligere, at afløb fra det nye fiskehus på matr.nr. 1eo Buderupholm Hgd., Buderup var først planlagt skulle føres til Buderupholmvej 48, men det mener ansøgers rådgiver ikke
kan lade sig gøre. Ved gennemgang af anlægget på Buderupholmvej 47 finder man ud af at afløbsledningen fra den gamle septiktank er faldet sammen.
Der ansøges derfor om at montere en pumpebrønd ved fiskehuset, der skal pumpe spildevandet under
Buderupholmvej til ejendommen Buderupholmvej 47 (matr.nr. 1dh Buderupholm Hgd., Buderup),
hvor der etableres et minirenseanlæg. Det rensede spildevand føres tilbage til matr.nr. 1eo Buderupholm Hgd. hvor der ligeledes ansøges om nedgravning af 110mm PVCrør, der føres til Lindenborg
Å. Der graves en rende med en dybde på 0,6 meter og 1 meters bredde for at kunne nedlægge PVC
røret. Længden er ca. 150 meter.
Kommunen oplyser, at ejendommen er beliggende i Natura2000-område nr. 18, Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum sø. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have negativ effekt for
de arter og naturtyper, som Natura2000-området er udpeget for. Der er ikke kortlagt habitatnatur.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 17. september 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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
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nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet besluttede på baggrund af de foreliggende oplysninger om projektets minimale indgreb i de fredede arealer at meddele dispensation.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger
med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog 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.
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Buderupholm Dambrug og Fiskeri I/S.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 2496 8604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 1. november 2021

FN-NJS -58-2021: Ansøgning vedrørende jordvarmeanlæg, Hobrovej 187, Skørping.
Fredningsnævnet har den 19. oktober 2021 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til at etablere et jordvarmeanlæg på matr.nr. 7a Gravlev By, Gravlev, beliggende Hobrovej 187, 9520
Skørping. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Hans Peter Pindstrup.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen som formandsafgørelse uden besigtigelse jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5 og har besluttet at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og Lindenborg Å opstrøms, der har til
Hovedformål:
at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Arealet har som
Delformål ( D): Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen nord for Røde
Mølle:
At sikre løvskove samt bevare og pleje bøge- og egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til løvskov, Nuværende marker bevares som åbne arealer.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændring og vandløb, kilder og væld
må ikke reguleres.
Det er om projektet oplyst, at det er beliggende i et areal på 651 m2 .
Se beliggenhed neden for:

Rebild Kommune oplyser, at anlægget placeres inden for Natura2000-område nr. 18 – Habitatområde
nr. 20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Idet jordvarmeanlægge placeres på markjord er
der kortlagte habitatnaturtyper på eller nær anlægsarealet. Der vurderes ikke at være sandsynlige leveeller opholdssteder for arter på udpegningsgrundlaget.
På samme måde vurderes projektet ikke at ville medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper inden for Natura2000-området.
Nordjyske Museer har oplyst, at man ingen bemærkninger har til det ansøgte, men har anført, at ejer
bør rette henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen hvis der skulle fremkomme fund af arkæologisk
interesse under arbejdet.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 20. oktober 2021ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3, kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet besluttede på baggrund af de foreliggende oplysninger om projektets minimale indgriben i de fredede arealer, at meddele dispensation.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger
med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

1. Poul Roesen,
2. Jens Munk,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Mette Kann-Christiansen.
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dask Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Hans Peter Pindstrup,
13. Klimadan, att. Malene Kristensen.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 2496 8604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 3. januar 2022
FN-NJS-66-2021: Ansøgning om tilladelse til at gennemføre en 40 km-march i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 20. december 2021 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til den 18. juni 2022 at afholde en 40 km lang march på matr.nr. 4c Rebild By, Skørping, der ejes af
Rebild Selskabet. Ansøgningen er indsendt af Østjysk Outdoor ApS.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen på skriftligt grundlag som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, da det ansøgte skønnes af underordnet betydning for fredningen, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, og har til
Hovedformål
at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Adal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det berørte areal er beliggende i Delområde A, Rebild Bakker, der har til formål at bevare og pleje
de landskabelige og rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent, overvejende lyngdækket område med spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og kulturhistoriske
værdier i området nord for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og
bøgeskov bevokset landskab.
Ansøger oplyser om arrangementet, at det er planlagt til den 18. juni 2022 fra kl. 08.00 indtil kl.
22.00., hvor der den 17. juni 2022 påbegyndes opstilling af nogle få pavilloner med et par borde og
standere samt en toiletvogn. Der vil være en højtaler på arealerne, men uden afspilning af høj musik.
Alt fjernes senest den 19. juni 2022. Der forventes op mod 200 deltagere.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opstilles skure, boder, campingvogne eller telte,
bortset fra midlertidige skure i forbindelse med skovnings- eller plejearbejder.
Rebild Kommune har oplyst, at arrangementet foregår i Natura2000-område, Habitatområde nr. 18
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke vil skade naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.
Nedenfor se området for marchen markeret med blåt inden for en gul streg markerende fredningsgrænsen. Pavillioner er markeret med rød og toiletvogn med grøn.
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Rebild Selskabet har oplyst i mail, at man ingen bemærkninger har til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 23. december 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter nævnet 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 lægger vægt på, at der er tale om en helt kortvarig opsætning af pavillon mv., og
kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om arrangementet meddele dispensation på vilkår,
at arrangementet afholdes og sluttes som beskrevet og at arealerne afslutningsvis ryddeliggøres.
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.
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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.naevnenes
hus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Rebild Selskabet,
13. Østjysk Outdoor ApS.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 20. januar 2022

FN-NJS-32-2021: Ansøgning om etablering hængebro på matr.nr. 7000e og 7000a Oplev By,
Gravlev.
Fredningsnævnet har den 2. juni 2021 fra Rebild Kommune som én ud af 4 ansøgninger i et kompleks
modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse til at etablere en hængebro over et vandløb i forbindelse med ansøgninger om etablering af et rekreativt stiforløb ved Regan Vest og Rødemøllevej 22,
9520 Skørping. Arealet ejes af Rebild Kommune.
Fredningsnævnet besluttede efter besigtigelse af arealerne at udsætte denne sags afgørelse.
Efter gennem kommunen den 20. december 2021 at have modtaget et omfattende supplerende materiale, der viser bl.a. hængebroens nærmere placering og udformning, har fredningsnævnets medlemmer besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Baggrund:
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til:
Hovedformål
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål
Bakkedrag med løvskov, dyrkede arealer og overdrev omkring ådalen nord for Røde Mølle:
At sikre løvskove samt bevare og pleje bøge-og egekrat samt overdrev og fjerne nørmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. De marker, der var på fredningstidspunktet bevares
som åbne arealer,
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder må der ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning.
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Rebild Kommune oplyste ved sagens indsendelse, at denne ansøgning drejer sig om en hængebro på
ca. 80 m, der etableres over et § 3 beskyttet vandløb og kræver tilladelse efter vandløbsloven og
formentlig dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (særligt tilslutninger mellem hængebro og
terræn). Rebild Kommune er positivt indstillet overfor at skabe den fornødne sammenhæng i stierne
og er indstillet på at meddele de nødvendige tilladelser, såfremt projektet kan opfylde kravene til
beskyttelse af vandløbet og de arter, der er tilknyttet hertil, (f.eks. odder og isfugl). En endelig stillingtagen må bero på en konkret vurdering af projektet, når det foreligger i nærmere detaljer.
Som anført har kommunen nu fremsendt et omfattende og detaljeret projektmateriale, herunder indeholdende arkitekttegning af hængebroen samt ekspertudtalelse vedrørende flagermusene i området.

Ovenfor kortudsnit af stiforløb syd for Gravlev sø.
Neden for kortudsnit vedrørende det samlede stiforløb ved Gravlev sø, (se grøn pil).
Det bemærkes for den gode ordens skyld, at fredningsnævnet tidligere har afslået dispensation vedrørende stiforløb markeret med rødt løbende fra P-plads op til højderne ovenpå Regan Vest-bunkeren
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Se neden for hængebroens beliggenhed:
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Fredningsnævnet har på en forespørgsel til Miljøstyrelsen om afgrænsning af nævnet kompetence
vedrørende broen i mail af 19. juli 2021 fået oplyst, at fredningsnævnet har kompetencen vedrørende
hængebroen i dens fulde længde.
Rebild Kommune oplyser om Natura2000 og bilag IV-arter den 11. juni 2021 yderligere, idet udtalelsen dækker det samlede ansøgte projekt, herunder sagerne registret i fredningsnævnet under FNNJS-14, 30 og 31-2021:
”…
Vurdering af det samlede projekts påvirkning af Natura 2000 område og bilag IV arter (det samlede
projekt: Grusstier på Regan Vest, nærliggende trampestier (bl.a. Rebildcentret) og hængebro over
Lindenborg å).
Natura 2000
Ca. 350 m af Regan Vest grussti-strækningen (indenfor det fredede område), begge trampesti-strækningerne (såvel som strækningerne langs vej) samt hængebroen ligger indenfor Natura 2000-område
nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Natura 2000-området består af Habitatområde
(H20) og øst for Røde Møllevej tillige af fuglebeskyttelsesområde (F4).
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……..
(afsnit vedrørende den øvrige del af projektet, der er behandlet under andre sagsnumre er udeladt)
………
Hængebroen ønskes anlagt over Lindenborg Å, der er kortlagt som naturtypen vandløb (3260) samt
urtebræmmer (6430), men på en sådan måde at selve vandløbet ikke forventes at blive påvirket.
Der er ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor grusstistrækningen ønskes
etableret, men der er forekomst af damflagermus i området, og der kan evt. være forekomst af stor
vandsalamander. Selve det underjordiske Regan Vest anlæg er overvintringssted for flere arter af
flagermus. Alle arter af flagermus er på habitatdirektivets bilag IV, og den ene af de overvintrende
arter, damflagermus, er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
……….
Der er heller ikke kortlagt levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget, hvor trampestier og hængebro ønske etableret, men der er med stor sandsynlighed forekomst af odder, stor vandsalamander,
damflagermus, isfugl samt bæklampret (i vandløbet).
……….
Både odder og isfugl er tæt knyttet til vandløbet og vil derfor kunne blive påvirket af især hængebroen
og den deraf følgende færdsel langs vandløbet. En endelig detailprojektering af hængebroen er ikke
foretaget endnu, men det vurderes at både hængebro og de tilstødende stiforbindelser vil kunne etableres uden at det vil medføre væsentlige negative påvirkninger af isfugl og odder. Den eksisterende
rørføring af vandløbet fungerer i forvejen som en delvis ”spærring” for både isfugl og odder, der
formentlig begge (i ukendt omfang) undgår færdsel i/langs denne rørlagte del af vandløbet. En hængebro i røret vil (med en hensigtsmæssig udformning) næppe påvirke arterne væsentligt mere, men
det afhænger lidt af den endelige tekniske udformning. Det kan f.eks. vise sig hensigtsmæssigt at
supplere projektet med etablering af en faunapassage til gavn for odder. En nærmere vurdering af om
der skal stilles særlige vilkår til den (mere detaljerede) tekniske udformning af hængebroen, for at
sikre mindst mulig påvirkning af de to arter, foretages i forbindelse med sagsbehandling efter vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er registreret overvintrende damflagermus i Regan Vest’s underjordiske anlæg og anlægget har
således betydning for damflagermus bevaringsstatus i Natura 2000-området. Ifølge Natura 2000-planen skal kommunen og offentlige lodsejere være særlig opmærksom på bl.a. arten damflagermus
(national ansvarsart), som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i
tilbagegang.
……….
Området, hvor de øvrige stianlæg og hængebroen ønskes etableret, anvendes givetvis til fødesøgning
og evt. rasteområde, men øget færdsel her vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning. Det vurderes således ikke (på det foreliggende grundlag) at etablering af stiforløbene og hængebroen med dertil
hørende øget færdsel i området, vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper
på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.
Bilag IV-arter
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Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men Rebild Kommune er – udover forekomsten af 6 arter af overvintrende flagermus i Regan Vest anlægget – ikke bekendt med konkrete yngle- og rasteområder for bilag
IV-arter på/i selve projektområderne.
Stiforløbene og hængebroen vurderes alene at kunne medføre direkte påvirkninger af yngle- og rasteområder for flagermus. Flagermus kan potentielt blive påvirkede af øget færdsel i området. Området udgør givetvis en del af flagermusenes jagt- og fourageringsområde og der kan i perioder (forår
og efterår) foregå ind- og udflyvning til og fra overvintringsstedet i Regan Vest anlægget gennem
nødudgangen. Under forudsætning af at flethegnet omkring nødudgangen opretholdes således at der
ikke er adgang indenfor hegnet, vurderes det at være tilstrækkelig sikring af flagermusenes ind- og
udflyvningsmuligheder uden væsentlige forstyrrelser. Den øvrige del af området vurderes ikke at
rumme særlige værdifulde opholdssteder for damflagermus generelt, og da publikumstrykket overvejende vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster, forventes det ikke at flagermusene vil blive
væsentligt påvirket af mere færdsel i området.
Det vurderes således ikke at etablering af stiforløbet og øget færdsel i området, vil kunne beskadige
yngle- eller rasteområder for bilag IV arter…”.
Miljøstyrelsen har i mail af 14. maj 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet de i alt 4 sager på et møde med en samlet besigtigelse den 21. juni
2021, men således at sagerne er afgjort særskilt.
Ved besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild
Kommune mødte Susanne Gregersen og Karen Clausager. For Naturstyrelsen Himmerland mødte
skovfoged Leif Lyngsø og skovrider Bent Egede Andersen. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Michael Wulff. Lodsejer på tilstødende arealer, Niels Moes var mødt.
Under besigtigelsen blev der redegjort for bl.a., hvorledes det ansøgte vil bringe sammenhæng i tilgangen til de eksisterende stier tæt ved Regan-Centret.
Det bekræftedes, at projektet i relation til tunnelen under vejen ikke er færdigprojekteret samt, at
kommunens endelige bedømmelse heller ikke foreligger.
Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag vurderet det yderligere den 20. december 2021 fremsendte
materiale, hvorved projektet er endeligt fastlagt
Ved denne behandling og således ved sagens endelige afgørelse har det nyudpegede kommunale
medlem Flemming Larsen deltaget.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealerne ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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
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arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet må efter sagens samlede oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i
strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet finder særlig på grundlag af de nu forelagte oplysninger ikke, at det ønskede projekt
i øvrigt kan antages at ville have nogen negativ indflydelse på det fredede område eller i øvrigt være
i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor sin godkendelse af det ansøgte projekt.

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 væsent
lige, 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
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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 Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Niels Moes,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Telefon 2496 8604,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 7. marts 2022

FN-NJS-12-2022: Ansøgning om tilladelse til arrangementet Alsang i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 28. februar 2022 fra Foreningen Besættelsestiden i og omkring Rold Skov
v/ Bodil Christensen modtaget ansøgning om tilladelse til at afholde Alsangsstævne søndag, den 8.
maj 2020 på matr.nr. 28 Rebild By, Skørping. Arealerne ejes af Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har uden at foretage høring eller besigtigelse behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, idet sagen i forhold til
fredningen er af underordnet betydning, og idet det ansøgte svarer til et arrangement, der tidligere er
meddelt tilladelse til. Nævnet har besluttet at meddele dispensation.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til formål at bevare,
genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og
Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske
værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt for de naturtyper og arter,
som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde
og EF-habitatområde samt – med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne
for den rekreative udnyttelse af området.
Rebild Kommune har om det ansøgte oplyst, at stævnet afholdes den 8. maj 2022 mellem kl. 15.00
og 16.30 i ”Gryden” ved RebildPorten i Rebild bakker. Der opstilles ikke scene eller andre
installationer, og deltagere må medbringe tæppe, der udleveres sanghæfte og nogle lokale musikere
vil spille til alsang på samme måde som under besættelsen. Der vil ikke blive behov for ekstra
parkeringspladser ud over de, der er på den offentlige parkeringsplads. Det anslås, at der vil være ca.
300 deltagere.
Kommunen oplyser yderligere, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 18: Rold Skov,
Lindenborg Ådal og Madum Sø, og vurderer, at det ansøgte ikke vil få negativ indflydelse på området.
Rebild Kommune oplyser, at der er søgt tilladelse hos Naturstyrelsen Himmerland til afholdelse af
arrangementet samt at Rebildselskabet har meddelt tilsagn dertil.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
Fredningsnævnet lægger efter sagens karakter til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger meddele dispensation til det
ansøgte, der ikke kan anses for værende i strid med fredningens formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

1. Poul Roesen,
1. Flemming Larsen,
2. Miljøstyrelsen,
3. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
8. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
9. Friluftsrådet, centralt,
10. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
11. Naturstyrelsen Himmerland,
12. Rebildselskabet.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 2496 8604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 29. marts 2022

FN-NJS-15-2022: Opera I Rebild 2022.
Fredningsnævnet har den 10. marts 2022 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at afholde Opera i Rebild på matr.nr. 4c, 42am, 3b og 42c Rebild By, Skørping, beliggende i Rebild Bakker, og som ejes af Rebild National Park Society.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden udsendt høring og uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål:
At bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser af forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det fremgår af afgørelsen som delformål med Rebild Bakker, at bevare og pleje de landskabelig og
rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent, overvejende lyngdækket område med
spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og kulturhistoriske værdier i området nord
for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger eller let flytbare indretninger.
Rebild Kommunen oplyser om arrangementet, at det afholdes søndag den 14. august 2022 med et
forventet publikumstal på 2-3.000 samt med en varighed med høj musik fra om morgen med lydprøver til kl. 16.30 med koncertstart kl. 13.00. Opstilling af scene, toiletter, telte m.v. påbegyndes den 9.
august 2022 og nedtagning vil påbegyndes straks efter koncertens afslutning med forventet afslutning
den 15. august 2022.
Rebild Kommune oplyser vedrørende Natura2000-område, at de berørte areal ligger i Natura 2000område nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Arealet er kortlagt som habitatnaturtypen tør hede (4030). Det er Rebild Kommunes vurdering at arrangementet ikke skader naturtyper
eller arter på udpegningsgrundlaget for området.
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Rebild Kommune har bekræftet, at der er indgået en samarbejdsaftale med Rebildselskabet, der er
lodsejer, om afholdelse af blandt andet dette arrangement.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte i relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å må anses for at være af underordnet betydning.
Derfor meddeles fredningsnævnets tilladelse som til tidligere års arrangementer, hvorefter der ikke
har været forelagt nævnet klager. Tilladelsen meddeles på vilkår som tidligere år, herunder at området
fuldstændig retableres efter brug. Det er oplyst, at lodsejer har meddelt samtykke.
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
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(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

1. Poul Roesen,
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild National Park Society
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 29. marts 2022

FN-NJS-16-2022: Kongelig Sommerballet i Rebild.
Fredningsnævnet har den 10. marts 2022 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at afholde Kongelig Sommerballet i Rebild 2022 den 10. juni 2022 på matr.nr. 4c, 42 ay, 3b, 42c
Rebild By, Skørping, der ejes af henholdsvis Rebildselskabet og Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse samt uden forudgående høring som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5 og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets
afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005, der blandt andet har til
formål at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i
Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og
de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskov, samt med respekt for de
naturhistoriske interesser, at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det er om arrangementet oplyst, at det afholdes den 10. juni 2022 kl. 19.00-21.00 i Gryden i Rebild
Bakker. Der etableres 1 scene på 15 x 10,8 meter og med en højde på 1 meter, 2 mindre telte til
omklædning, 6 mobile toiletter og 1-3 salgsvogne.
Opstillingen påbegyndes den 10. juni 2022 kl. 09.00 og nedtagning påbegyndes straks efter afslutning
med forventet færdignedtagning kl. 00.00.
Der forventes et publikumstal på ca. 1.500 – 2.000 personer.
Der etableres en parkeringsplads på den offentlige parkeringsplads ved Rebildselskabets arealer
umiddelbart syd for denne, jf. kortskitse.
Kommunen har i mail af 14. marts 2022 fremsendt samarbejdsaftale med Rebildselskabet om
arrangementet, og har efterfølgende fremsendt accept fra Naturstyrelsen af arrangementet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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 om oprydning, meddele
dispensation til det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål. Tilladelsen meddeles på vilkår
som tidligere år, herunder at området fuldstændig retableres efter brug.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
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ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk forening, Rebild
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild Nationalpark Society.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 2496 8604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 19. april 2022

FN-NJS-23-2022: Ansøgning om afvikling af motionsløbet ”Stafet for livet” i Rebild Bakker.
Fredningsnævnet har den 7. april 2022 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at
afvikle et motionsløb på matr.nr. 42am, 3b, 42c, 42ay, 4c, 28, 42q og 42am Rebild by, Skørping, der
ejes af Rebildselskabet og Naturstyrelsen Himmerland. Ansøgningen er indsendt af ”Stafet for Livet”
ved formand Hansi Petersen. Lodsejerne har accepteret aktiviteten.
Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse og uden foretagelse af høringer, i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål:
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål:
Bevare og pleje de landskabelige og rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent,
overvejende lyngdækket område med spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og
kulturhistoriske værdier i området nord for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist
med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab.
Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at stafetten, der er en holdaktivitet, skal sætte fokus på
kræftsagen og mindes dem, der tabte kampen mod kræften og give håb til dem, der kæmper.
Selve løbet starter den 10. september 2022 kl. 10.30 med en såkaldt fighterrunde og afsluttes kl. 20.00
og med en lysceremoni kl. 20.15. Hele arrangementet sluttes kl. 22.00. Telte og toiletvogne opstilles
aftenen før efter kl. 19.00 og ruten vil blive afmærket på løbsdagen om morgenen. Oprydning påbegyndes den 10. september 2022 om aftenen og afsluttes dagen efter inden kl. 14.00. Pladsen efterlades
i ryddeliggjort stand.
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Der vil blive anvendt et simpelt højtaleranlæg og der opstilles en scene af transportpaller beklædt
med vandfast krydsfiner.
Forventet deltagerantal er ca. 500 personer.
Arealerne er omfattet af Natura2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum sø. Såvel
Naturstyrelsen som Rebild Kommune har vurderet, at aktiviteten ikke vil have væsentlig effekt på
udpegningsgrundlagets arter og naturtyper.

Ovenfor kortbilag udvisende løbsområde m.v.
Rebild Kommune oplyser, at der løbes/gås på allerede eksisterende stier.
Danmarks Naturfredningsforening havde i mail af 21. juli 2021 ingen bemærkninger til det da ansøgte, som svarede det det nu ansøgte arrangement.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Fredningsnævnet finder det på baggrund af de foreliggende oplysninger om løbets afvikling og afslutning ubetænkeligt at meddele dispensation til det ansøgte, der ikke vil gribe ind i fredningens
bestemmelser.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daubjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebildselskabet.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 3025 5459
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 16. august 2022

FN-NJS-29-2022: Kanoisætningsplads ved Røde Møllevej.
Fredningsnævnet har den 1. juni 2022 fra Peter Henneby på vegne Rebildcentret v/ Niels Moes modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere en kanoisætningsplads samt stien dertil fra Røde Møllevej
alt på matr.nr. 19u Oplev By, Gravlev, der ejes af Niels Moes.
Fredningsnævnet har tidligere behandlet en tilsvarende ansøgning og meddelt dispensation den 22.
marts 2019, behandlet under NJS-30 og 32-2019. Idet fristen for tilladelsen er udløbet, foreligger en
fornyet ansøgning alene vedrørende matr.nr. 19u Oplev By, Gravlev.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden yderligere høring og besluttet behandle sagen som formandsafgørelse. Det er besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af arealer ved
Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Adal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser - at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delområde C:
Den bredere, åbne ådal nord for Røde Mølle
Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev Sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for
Lindenborg A og dennes tilløb samt at bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som
en lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe, krat, idet der sær- 18 4It ligt lægges
vægt på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder og tages hensyn til de kulturhistoriske værdier i form af opstemninger og engvandingsanlæg.
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Det blev om kanoisætningspladsen i 2019 oplyst følgende:
”…
Rebild Kommune har til udkast til afgørelse vedrørende plankevæggen ved kanoisætningspladsen
ved Nybro oplyst, at der etableres en 5 meter lang spunsvæg ved den nordvestlige bredside af
Lindenborg Å, lige dér, hvor den drejer ind gennem Nybro under vejen Vælderskoven. Spunsvæggen
udføres i træ med 6 lodrette tilspidsede stolper, der rammes, vibreres eller spules ned i bredsiden.
Herpå monteres vandrette brædder på vandsiden af stolperne fra vandløbsbund til ca. 35 cm. over
vandstanden, Bag spunsvæggen mod landsiden fyldes op med jord/stabilgrus. En stor sten flyttes over
til modsat brink således at plankevæggen kan laves, så den flugter mest muligt med brinken.
Påfyldning af jord skal ske ved plankevæggen og terrænet bag skal stadig være græsbevokset.
Kommunen angiver yderligere, at det er nødvendigt for at plankevæggen kan flugte mest muligt med
brinken, at den skal starte dér, hvor kommunens skalapæl står i dag og slutte lige ved tilløbet fra vest.
Den skal slutte tæt mod brinken i enderne, så eventuel opfyldning ikke kan skride ud i vandløbet.
Mod vest skal brædderne være længere og have en stor vinkel, så der hverken løber vand bagom
væggen, eller skabes turbulens i tilløbet, der kommer fra vest. Det nødvendiggør, at kommunens
skalapæl flyttes 1,5-4 meter mod øst
…”.
Rebild Kommune har i mail af 29. juni 2022 om Natura2000- og Habitatområde oplyst følgende:
”…
Natura
2000
Stiforløbet og kanoisætningspladsen ønskes etableret indenfor Natura 2000-område nr. 18 ”Rold
Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”. Natura 2000-området består (her) af Habitatområde (H20)
og fuglebeskyttelsesområde (F4).
Kanoisætningspladsen ønskes anlagt i brinken af Lindenborg Å, der er kortlagt som habitatnaturtypen
vandløb (3260) med tilstødende habitatnaturtype urtebræmmer (6430) på begge sider. Både vandløb
og urtebræmme vil således blive berørt, men da det drejer sig om relativt robuste naturtyper og en
meget begrænset strækning (5 m) ud af mange km vandløbs- og urtebræmmestrækning i området,
vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Stiforløbet ligger ikke indenfor kortlagte habitatnaturtyper. Nærmeste kortlagte habitatnaturtype er et
rigkær beliggende umiddelbart på den anden side af vandløbet Tingbæk og det vurderes ikke, at hverken lejlighedsvise udbedringer eller brug af stiforløbet vil medføre væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper i Natura 2000 området.
Forstyrrelser i anlægsfasen samt færdsel i området, vil potentielt kunne påvirke evt. forekomster af
arter på udpegningsgrundlaget. Konkret vurderes det at kunne gælde for odder, bæklampret, isfugl,
damflagermus og evt. stor vandsalamander.
Odder er tæt knyttet til vandløbet og dets bredder og vil derfor kunne blive påvirket af projektet. Der
er fundet odder på/ved arealet, men selve den del af vandløbet, hvor pladsen ønskes etableret, rummer
ikke egnede yngle- eller rastesteder for arten (rørskov, krat, huler i brinken, under trærødder eller
under buske). Odder vurderes ikke at blive påvirket af den (meget begrænsede) modificering af vandløbsbrinken og det vurderes heller ikke at flytning af kanoisætningspladsen til den modsatte bred vil
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påvirke odder væsentligt. Færdslen vil desuden overvejende være i dagtimerne, hvor odderen raster i
skjul.
Bæklampretten er helt knyttet til selve vandløbet. Den er især afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet, fri bevægelighed i vandsystemet og de rette bundforhold. En mindre ændring af brinken
vurderes ikke at påvirke arten væsentligt.
Isfuglen lever og yngler i klare og rene søer og vandløb, hvor der er rig fauna af små fisk, som udgør
størstedelen af isfuglens føde. Det er nødvendigt, at der på levestederne er jord- og lerskrænter, da
isfuglene yngler i skrænterne, hvor de har gravet et dybt redehul. Isfugle er relativt sky og kræver ro
omkring ynglestedet.
Der er forekomst af isfugl i området, men der vurderes ikke at være egnede ynglesteder i umiddelbar
nærhed af projektområdet. Isfugl vurderes ikke at blive påvirket af den (meget begrænsede) modificering af vandløbsbrinken og det vurderes heller ikke at flytning af kanoisætningspladsen til den
modsatte bred vil påvirke isfugl væsentligt.
De to nærliggende lokaliteter Regan Vest og Thingbæk Kalkmine er begge overvintringssteder for
damflagermus, men da der er en afstand på over 200 m til ind- og udflyvningsstederne, vurderes det
ansøgte ikke at medføre påvirkning af flagermusene, hvor de er mest sårbare (i forbindelse med overvintring samt ind- og udflyvning). Hele området omkring Lindenborg Å udgør fødesøgningsområde
for flagermusene, og der findes givetvis egnede rastesteder (sommerkvarterer i form af hule træer
eller hulheder i træer) rundt omkring i området. Men der vurderes ikke at være egnede rastesteder i
selve projektområdet v. Nybro og der skal ikke fældes træer i forbindelse med projektet. Færdsel
vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af flagermus; særligt da publikumstrykket overvejende
vil være i dagtimerne, hvor flagermus raster.
Stor vandsalamander er ret vidt udbredt i området, men den er fortrinsvist tilknyttet vandhuller (ynglested) og vil ikke være særligt tilknyttet projektområdet. Det vurderes således ikke sandsynligt, at
det ansøgte vil medføre en væsentlig påvirkning af stor vandsalamander.
Det vurderes således ikke at det ansøgte, vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter eller
naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.
Ovenstående vurdering er foretaget med afsæt i både den gældende basisanalyse 2016-2021
og den reviderede basisanalyse 2022-2027 (inkl ændringer i udpegningsgrundlaget), idet høringsfasen på basisanalyse 2022-2027 ikke er afsluttet.
Bilag IV-arter
Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men selve projektarealet vurderes ikke at rumme yngle- eller rasteområder for bilag IV arter (se evt. vurderinger af damflagermus, odder og stor vandsalamander ovenfor). Hverken anlægsarbejdet eller den efterfølgende brug vurderes at kunne beskadige et yngle eller
rasteområder for nogen af de nævnte arter.
…”.
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Ovenfor skitse af kanoisætningspladsen.

Det fremgår af fredningsnævnets tidligere afgørelse blandt andet, at der meddeltes dispensation til
det nu ansøgte stianlæg samt til kanoisættelsespladsen,
”…
idet projekterne forudsættes gennemført i nøje overensstemmelse med de oplysninger, der er meddelt
fredningsnævnet
…”.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Fredningsnævnet henviser i øvrigt i det hele til, hvad der er anført i den tidligere afgørelse og
bemærker, at en dispensation til det ansøgte ikke kan anses i strid med fredningens formål og vilkår.
Fredningsnævnet kan derfor på det foreliggende grundlag meddele dispensation til etablering af det
ansøgte stianlæg, der alene angår en sti fra Røde Møllevej til kanoisætningspladsen, samt til
etablering af kanoisætningspladsen, idet projekterne forudsættes gennemført i nøje overensstemmelse
med de oplysninger, der er meddelt fredningsnævnet.
I det omfang projekterne måtte kræve andre offentlige tilladelser, skal ansøgeren selv indhente disse.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

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

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.

Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Niels Moes,
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13. Peter Henneby.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Telefon 2496 8604,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Den 9. maj 2022

FN-NJS-19-2022: Ansøgning om tilladelse til opsætning af 3 shelters ved Røde Mølle
Fredningsnævnet har den 17. marts 2022 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at etablere 3 shelters med forslag til 2 alternative placeringer henholdsvis matr.nr. 8c Oplev By, Gravlev og matr.nr. 15d Oplev By Gravlev, beliggende nær Røde Møllevej mellem nr.17, 9530 Støvring.
Arealerne ejes af Niels Moes.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation til placering på
matr.nr. 8c Oplev By, Gravlev. Begrundelsen for afgørelse fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til
Hovedformål:
Fredningens hovedformål er at bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove,
herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt - med respekt for de naturhistoriske interesser – at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Delformål:
Vedrørende område D, matr.nr. 8c:(i krattet nordøst for Skillingbro Dambrug)
at sikre løvskove samt bevare og pleje bøge- og egekrat samt overdrev og fjerne nærmere angivne
nåletræsbevoksninger med overgang til overdrev. Nuværende marker bevares som åbne arealer.
Vedrørende område C, matr.nr. 15d:( på dambrugsarealet)
Ved naturgenopretning at genskabe Gravlev sø og den naturlige tilstand og det oprindelige forløb for
Lindenborg a og dennes tilløb samt bevare og pleje ådalens bund med tilhørende kildefelter som en
overvejende lysåben mosaik af enge, kær, moser, åbent vand, rørsumpe og krat, idet der særligt lægges vægt på de naturhistoriske værdier i kildefelter og kilder, og tages hensyn til de kulturhistoriske
værdier i form af opstemninger og engvandingsanlæg.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må ske bebyggelse eller opstilles skure, boder, campingvogne eller telte bortset fra midlertidige skure i forbindelse med skovnings- og plejearbejder. Der må
heller ikke foretages terrænændringer.
Det oplyses, at området i krattet på matr.nr. 8c er den mest ønskede placering. Ved begge placeringer
kan gæsterne benytte naturskolens toiletfaciliteter og bålplads.
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Det oplyses videre, at de enkelte shelters måler 2,90 x 3,5 meter med en gennemsnitshøjde på 1,5
meter. De er malet sorte og har sort tag. Det anføres yderligere at:
”…
Ved den primære placering vil de 3 shelters blive skjult af trævegetation.
Den sekundære placering er på dambrugsarealet og således ikke umiddelbart omfattet af fredningsbestemmelserne. I mange fredninger er shelters blevet tilladt, idet de understøtter den rekreative anvendelse, der anbefales i de fleste fredninger
…”.

Ovenfor Skillingbro Naturskole med angivet beliggenhed af shelters.
Nedenfor foto af et shelter:

Rebild Kommune anfører om Natura2000 og Habitatområde:
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Begge placeringer ligger indenfor Natura 2000 område nr. 18 (bestående af habitatområde H20 og
fuglebeskyttelsesområde F4). Kommunen har endnu ikke foretaget vurdering i forhold til Natura 2000
og Bilag IV arter.
Miljøstyrelsen har i mail af 20. april 2022 anført:
De pågældende matrikler 8c og 15d, Oplev by, Oplev, er beliggende i Natura 2000-område 18
"Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø".
Rebild Kommune nævner i det tilsendte materiale, at kommunen endnu ikke har foretaget vurdering
i forhold til Natura 2000 og bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen gør i denne sammenhæng opmærksom på, at der i kommunens vurdering skal være
taget højde for både den gældende basisanalyse 2016-2021
og den reviderede basisanalyse 2022-2027, indtil høringsfasen på basisanalyse 2022-2027 er afsluttet, da der kan være sket ændringer i udpegningsgrundlaget.
Rebild Kommune har som opfølgning på besigtigelse fremsendt følgende vurdering:
”…
Natura 2000
De tre shelters ønskes etableret indenfor Natura 2000-område nr. 18 ”Rold Skov, Lindenborg Ådal
og Madum Sø”. Natura 2000-området består (her) af Habitatområde (H20) og fuglebeskyttelsesområde (F4).
Arealet hvor de tre shelters ønskes opsat ligger ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af kortlagte
habitatnaturtyper. Der er minimum 170 m til nærmeste kortlagte habitatnaturtyper og det ansøgte
vurderes derfor ikke at kunne påvirke habitatnaturtyper væsentligt.
Forstyrrelser i opsætningsfasen samt ved efterfølgende brug vil potentielt kunne virke forstyrrende
på evt. forekomster af arter på udpegningsgrundlaget. Der er ikke kortlagt levesteder for arter fra
udpegningsgrundlaget, hvor de tre shelters ønskes placeret, men der er med stor sandsynlighed forekomst af damflagermus, stor vandsalamander, isfugl samt odder i området.
De to nærliggende lokaliteter Regan Vest og Thingbæk Kalkmine er begge overvintringssteder for
damflagermus, men da der er en afstand på over 500 m til ind- og udflyvningsstederne, vurderes
etablering og brug af shelters ikke at medføre påvirkning af flagermusene, hvor de er mest sårbare (i
forbindelse med overvintring samt ind- og udflyvning). Hele området omkring Lindenborg Å udgør
fødesøgningsområde for flagermusene, men der vurderes ikke at være velegnede rastesteder på selve
shelterarealet, idet opvæksten på skråningen især består af buske og yngre træer (og der skal ikke
fældes (gamle) træer i forbindelse med projektet).
Stor vandsalamander er ret vidt udbredt i området, og et nærliggende vandhul (ca 150 m mod sydvest)
er kortlagt som levested for stor vandsalamander. Det kan ikke udelukkes, at shelterarealet bliver
brugt som rastested for stor vandsalamander, men det vurderes ikke at opsætning og brug af de tre
shelters vil medføre at arealets potentielle funktion som rastested påvirkes væsentligt. Isfuglen lever
og yngler i umiddelbar nærhed af klare og rene søer og vandløb, hvor der er rig fauna af små fisk,
som udgør størstedelen af isfuglens føde.

3

Isfugle er relativt sky og kræver ro omkring ynglestedet. Der er forekomst af isfugl i området, men
der er minimum 260 m til Lindenborg Å, som udgør isfuglens primære levested (og potentielle ynglested).
Odder er tæt knyttet til vandløb, og shelterarealet rummer ikke velegnede yngle- eller rastesteder for
odder (rørskov, krat, huler i brinken, under trærødder eller under buske). Nogle af de øvrige arter på
udpegningsgrundlaget – særligt enkelte fuglearter – kan have sporadisk forekomst i området, men det
vurderes ikke, at det konkrete areal udgør et egnet yngleområde for nogen af arterne.
I selve opsætningsfasen vil der være forstyrrelse i området, hvilket kan påvirke arterne fra udpegningsgrundlaget, men der er tale om en meget kort periode og begrænsede arbejder. I driftsfasen vil
der være øgede forstyrrelser som følge af brug af de tre shelters, men de placeres relativt tæt på både
eksisterende beboelse og på eksisterende naturskole; dvs. i et område hvor der i forvejen er nogen
forstyrrelser. Samlet set vurderes det ansøgte ikke at medføre væsentlige påvirkninger af potentielt
forekommende habitatarter.
Det vurderes således ikke at opsætning af tre shelters med dertil hørende brug vil kunne medføre en
væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.
Ovenstående vurdering er foretaget med afsæt i både den gældende basisanalyse 2016-2021 og den
reviderede basisanalyse 2022-2027 (inkl ændringer i udpegningsgrundlaget), idet høringsfasen på
basisanalyse 2022-2027 ikke er afsluttet.
Bilag IV-arter
Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men selve projektarealet vurderes udelukkende (potentielt) at kunne
rumme rasteområder for bilag IV arterne stor vandsalamander og evt. spidssnudet frø. Hverken opsætningen eller den efterfølgende brug vurderes imidlertid at beskadige eller påvirke den potentielle
funktion som rastested væsentligt. Det vurderes således ikke at opsætning af tre shelters, vil kunne
beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV arter
…”.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. april 2022. I besigtigelsen
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede
medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Flemming Larsen. For Rebild Kommune
mødte Susanne Gregersen og for Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wulff. Ejeren,
Niels Moes var mødt sammen med Peter Henneby.
Rebild Kommune havde ingen bemærkninger.
Danmarks Naturfredning bemærkede, at man foretrækker placering i krattet, men således at beplantningen bevares som i det væsentlige dækkende.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å 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.
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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 må efter sagens oplysninger lægge til
grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om placering, størrelse og materialer samt farver meddele dispensation til opsætning af 3 shelters i krattet på matr.nr. 8c Oplev By,
Gravlev, idet dette henset til den diskrete placering ikke strider imod fredningens formål.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Niels Moes.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Telefon 3025 5459,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 13. december 2022
FN-NJS-63-2022: Rebildfest 2023.
Fredningsnævnet har den 23. november 2022 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til at afholde Rebildfest 2023 den 4. juli 2023 på matr.nr. 42am, 42ay, 4c, 42c og 3b, der ejes af Rebild
National Park Society.
Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse efter forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, og har efter foretagen høring besluttet at meddele dispensation. Begrundelse for
afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2005 om fredning af Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å, der har til hovedformål:
At bevare, genoprette og pleje de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i Rebild
Bakker og Lindenborg Ådal med særlig vægt på de landskabelige værdier i Rebild Bakker og de
naturhistoriske værdier i og omkring kilder, enge, overdrev og løvskove, herunder særligt de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, samt – med respekt for de naturhistoriske interesser af forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse af området.
Det fremgår af afgørelsen som delformål med Rebild Bakker, at bevare og pleje de landskabelig og
rekreative værdier i området syd for Rebildvejen som et åbent, overvejende lyngdækket område med
spredt bevoksning af bøg, og at bevare og pleje de natur- og kulturhistoriske værdier i området nord
for Rebildvejen som et delvist åbent og lyngklædt, delvist med bøgekrat og bøgeskov bevokset landskab. Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger eller let flytbare indretninger.
Ansøgerne oplyser om arrangementet:
”…
Arrangementet afholdes tirsdag, den 4. juli 2023 fra kl. 14.00 til kl. 16.30 i Gryden i Rebild Bakker.
I forbindelse med arrangementet etableres følgende scene- og publikumsfaciliteter:
- 1 mobilscene
- Stole til publikum samt opbygning af platform
- 6 toiletter
- 1 mandskabsvogn til underholdning
- 1 brandbil fra Nordjyllands beredskab - 1-3 salgsboder/vogne
- Flagstænger opsættes langs stien fra hovedindgangen til bakkerne og ned mod gryden
1

- Samt på to af bakketoppene
Opstillingen påbegyndes d. 30. juni 2023 kl. 8.00 og nedtagning sker umiddelbart efter afslutning
med forventet afslutning d. 5. juli kl. 16.00.
Der forventes et publikumsantal på mellem 2000-4000 personer. Der etableres parkering på Rebildselskabets arealer på græsstykket på bakken syd for parkeringspladsen. På selve græsstykket vil
teltet, der anvendes til teltfrokosten også opstillet
…”.

Ovenfor oversigtskort over området.

Rebild Kommune oplyser om Natura2000-og Habitatforhold:
”…
Natura 2000-vurdering:
Arrangementer foregår i Natura 2000-område nr. 20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø.
Habitatområde N18, Fuglebeskyttelsesområde F4.
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for N18:
Arealet hvor publikumsområde, mobilscene, backstage mv. og toiletter er placeret er kortlagt som en
mosaik af 40% surt overdrev (6230) og 60% tør hede (4030) i god tilstand.
Rebildfesten vurderes ikke at skade arealerne/naturtyperne, da arrangementet er af midlertidig karakter og har været en del af arealets ”normale drift” i mange år.
Arter på udpegningsgrundlaget for N18:
Ingen af arterne fra udpegningsgrundlaget vurderes at leve i Rebild Bakker, da de er knyttet til andre
naturtyper end de der forekommer i dette område.
Fugle på udpegningsgrundlaget for F4:
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Relevante fugle fra udpegningsgrundlaget for F4 er rødrygget tornskade og hedelærke, der begge er
observeret i Rebild Bakker (jv.fr. dofbasen). Det er kommunens vurdering at et
arrangement af så kort varighed ikke vil have en negativ effekt på de nævnte fugle.
Bilag IV arter:
Der er registreret følgende bilag IV arter i området: Stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø,
markfirben og flere arter af flagermus.
Det vurderes at ingen af de ovennævnte arter vil påvirkes negativt af arrangementet. Stor vandsalamander, odder og spidssnudet frø er tilknyttet våde naturtyper.
Markfirben vurderes ikke at blive påvirket af arrangementet da dette foregår over så forholdsvis kort
tid. Arter af flagermus vurderes ikke at blive påvirket
…”.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 24. november 2022 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å betyder, at
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund,
at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet anser i relation til fredningen, Gravlevdalen, Rebild Bakker og opstrøms dele af
Lindenborg Å, det ansøgte projekt for at være af underordnet betydning. Der meddeles derfor fredningsnævnets tilladelse på vilkår, at området fuldstændig retableres efter brug.
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:
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Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,






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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.
naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
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Afgørelsen sendes til følgende:
1. Poul Roesen,
2. Flemming Larsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Rebild Kommune, att. Anja Daubjerg Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Naturstyrelsen, Himmerland,
13. Rebild National Park Society

5

