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DISPENSATIONER>

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



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Nordfyns Kommune 
på vegne af lodsejer 
 
 
 
 

Formandsafgørelse af 16. marts 2023 
 
Ansøgning om dispensation til at sprøjte for bjørneklo med brug af pesticider i Præsteskoven 
 
Nordfyns Kommune ved mail af 28. september 2022 ansøgt om dispensation til at sprøjte med pesticider på 
matr.nr. 1 Smidstrup By, Guldbjerg tilhørende Guldbjerg Kirke for at kunne bekæmpe Kæmpebjørneklo. 
 
Sagsfremstilling 
 
Af ansøgningen, der er dateret den 28. september 2022, fremgår blandt andet: 
 
”… 
Nordfyns Kommune søger om dispensation for fredningsbestemmelserne for Præsteskoven, matrikel nr. 1, 
Smidstrup By, Guldbjerg, i forhold til at anvende pesticider via rygsprøjte til bekæmpelse af 
Kæmpebjørneklo mellem træerne. 
 
Dispensationen søges for en periode på 3 år. 
 
Baggrund  
På arealet er en ikke uvæsentlig bestand af Kæmpebjørneklo. Kommunen bekæmper planten ved at 
rodstikke planterne. En teknik, der almindeligvis er effektiv. I fredningsbestemmelserne fremgår det, at der 
i tiden omkring 2009, var mange Kæmpebjørneklo på den vestlige eng. Her er det lykkedes med årene at 
reducere bestanden, men til gengæld stå der nu rigtig mange planter mellem træerne. Teknikken med at 
rodstikke planterne har vist sig ikke at være effektiv mellem træerne. Træernes rodnet umuliggør at 
rodstikke effektivt, så populationen er stigende fra skovkanten og ind mellem træerne. Det er ikke ønskeligt 
og strider mod fredningsbestemmelserne.  
 
Fredningsbestemmelserne arbejder mod at skovbunden skal huse beskyttede planter, men Kommunen 
vurderer at Kæmpebjørneklo-planterne på sigt vil udkonkurrerer de beskyttede arter, hvis vi ikke gør noget 
mere effektivt. Derfor søger Nordfyns Kommune hermed om dispensation til at anvende kemisk 
bekæmpelse af Kæmpebjørneklo mellem træerne i en begrænset periode.  
 
På https://www.fredninger.dk/fredning/praesteskov-ved-idyllendal/ står der at ”Kæmpebjørneklo skal 
bekæmpes, om muligt uden brug af sprøjtemidler”.  
 
Det samme læser Kommunen af fredningsbestemmelserne, hvor det er Kommunens opfattelse, at der som 
udgangspunkt ikke skal anvendes sprøjtemidler, men at bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo kan være en 
undtagelse, idet det er en invasiv art, som er uønsket på arealet. Kommunen ønsker ikke at ”areal-sprøjte”, 
men sprøjte den enkelte Kæmpebjørneklo-plante (anvende rygsprøjte).  
Planterne står ikke længere i massiv grad på hverken engarealet eller langs vandløbet. Her rodstikkes 
fortsat og der er derfor ikke risiko for at forurene vandløbet. Kommunens ønske er at anvende rygsprøjte i 
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skovkanten og inde mellem træerne, hvorved det kun er selve den enkelte Kæmpebjørneklo-plante der 
rammes. Rygsprøjten ønskes anvendt inde i skoven fordi rodstikningen ikke har vist sig effektiv. Nordfyns 
Kommune har anmodet menighedsrådet, som er ejer af matriklen, om at tage stilling til, om Kommunen må 
søge dispensation til ovenstående for en tidsbegrænset periode på 3 år. Menighedsrådet er vendt positivt 
tilbage den 8. september 2022 (bilag 2), såfremt der søges om bekæmpelse på ovenstående vilkår. 
…” 
 
Af mail af 8. september 2022 fra Skovby, Ore, Guldbjerg Menighedsråd til Nordfyns Kommune fremgår, at 
menighedsrådet, som ejer af arealet, er indforstået med det ansøgte.  
 
 
 
 

 
Den pågældende matrikels placering i fredningen er vist med gul streg. Fredningen er vist med blå skravering. 

 
Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Præsteskoven nord for Idyllendal, der blev fredet ved 
Fredningsnævnet for Fyns afgørelse af 1. juni 2011. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af 
betydning for sagen: 
 
”… 

§ 1 Fredningens formål 
- At sikre bevarelsen af en naturmosaik bestående af stævningsskov, en og vandløb. 
- At bevare og forbedre områdets biologiske diversitet ved at forbedre levevilkårene for skovens, 

vandløbets og engenes flora og fauna. 
- At skabe grundlag for naturpleje, og gennem målrettet plejeindsats udvikle områdets biologiske 

værdier. 
- At muliggøre og forberede offentlighedens adgang til arealet. 

… 

§ 4 Drift, pleje og tilplantning 



 
Inden for fredningsområdet må der ikke ske jordbearbejdning gødskning eller kalkning, og sprøjtegifte må 
ikke anvendes. 
… 
Invasive arter skal bekæmpes. 
 
Præsteskoven  
Præsteskoven skal drives som en stævningsskov (mellemskov) i kort omdrift, Undtaget herfra er et 10 
meter bredt skovbryn som markeret på fredningskortet. I skovbrynet kan underetagen stævnes, ligesom 
der kan lysnes i overetagen. 
 
Skoven skal have en heterogen sammensætning og domineres af hjemmehørende træ- og buskarter. Ved 
fjernelse af ikke-hjemmehørende arter, som eksempelvis gråpoppel, skal det tilstræbes, at der ikke opstår 
pludselige forringelser af skovklimaet (blæst). 
… 
Redetræer og træer med huller skal bevares. 
… 

§ 5 Naturpleje 
Nordfyns Kommune er Plejemyndighed og skal udarbejde en plejeplan for hele fredningsområdet. 
 
Plejemyndigheden sikrer, på baggrund af en plejeplan, at der gennemføres pleje af de fredede arealer. 
… 

§ 8 Dispensation 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil 
stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
…” 
 
Høring 
 
Nordfyns Kommune har som tilsynsmyndighed udtalt blandt andet: 
 
”… 
Nordfyns Kommune har ikke kendskab til, at der i området er arter beskyttet efter habitatdirektivet. Det 
vurderes dog, at det er meget sandsynligt, at ældre træer med skader er hjemsted for flagermus beskyttet 
efter habitatdirektivet. Ligeledes kan det ikke afvises, at der kunne findes Odder i det nærliggende vandløb. 
  
Nordfyns Kommune vurderer, at brugen af pesticider med rygsprøjte ikke vil have en negativ effekt på 
hverken potentielle flagermus eller oddere, da pesticidet benyttes i meget begrænset omfang. Tværtimod 
må det forventes, at da bjørneklo udkonkurrerer andre plantearter med deres tilknyttede insektliv, vil 
tilstedeværelsen af bjørneklo forværre området som levested for flagermus. 
…” 
 
Fyns Stift har ved mail af 4. november 2022 oplyst, at de kirkelige myndigheder ikke har bemærkninger til 
det ansøgte.  
 
Dansk Ornitologisk Forening har ved mail af 4. november 2022 oplyst, at foreningen ikke har indvendinger 
mod det ansøgte. 
 
Friluftsrådet og DN har valgt ikke at udtale sig. 
 



Denne afgørelse er truffet som en formandsafgørelse i henhold til Forretningsorden for Fredningsnævn § 
10, stk. 5, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Det ansøgte understøtter fredningens formål, særligt om at sikre bevarelsen af en naturmosaik bestående 
af stævningsskov, eng og vandløb; at bevare og forbedre områdets biologiske diversitet ved at forbedre 
levevilkårene for skovens, vandløbets og engenes flora og fauna samt at skabe grundlag for naturpleje, og 
gennem en målrettet plejeindsats udvikle områdets biologiske værdier. Det ansøgte strider således ikke 
mod fredningens formål. 
 
Efter det af kommunen oplyste lægger fredningsnævnet til grund, at Kæmpebjørneklo, som er en invasiv 
art i området, vil udkonkurrere de beskyttede arter i skoven, hvis den ikke bekæmpes, og at det ikke er 
muligt effektivt at bekæmpe planten uden at anvende sprøjtegift.  
 
På denne baggrund og da den ønskede metode med brug af rygsprøjte til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 
efter det af kommunen oplyste må anses for at være en egnet og skånsom metode, som ikke vil have 
negativ effekt på andet planteliv eller på dyrelivet, meddeler formanden for fredningsnævnet dispensation 
som ansøgt. 
 
Dispensationen er som ansøgt meddelt for en periode på 3 år. Såfremt der søges om fornyet dispensation, 
skal ansøgningen indeholde en redegørelse for, om sprøjtningen har påvirket området. 
 
Under hensyn til det af Nordfyns Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til 
hinder for den meddelte dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke skader 
integriteten af et Natura-2000 område 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 

 
Anni Højmark 
formand 
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