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1. Baggrunden for forslaget  
 
Fra nordsiden af Mariager Fjord er det en smuk oplevelse tværs over fjorden at betragte 
kystlandskabet ved Hadsund Syd, der er et enestående landskab på grund af sin nærhed til 
fjorden, de markerede kystskråninger og det let kuperede landbrugsland vekslende med 
skovpartier og små, spredte beboelsesområder.  
  
I Nordjyllands Amts sidste regionplan (Regionplan 2005) var arealerne syd for bygrænsen til 
Hadsund Syd da også udpeget som regionalt naturområde, geologisk beskyttelses- og 
interesseområde samt særligt værdifuldt landskab og kystnærhedszone A. Det betød i korte 
træk, at hensynet til natur- og landskabsinteresser i de udpegede områder skulle varetages i 
balance med de øvrige interesser i det åbne land; de særligt værdifulde landskaber skulle så 
vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kunne skæmme landskabet; 
geologiske beskyttelses- og interesseområder skulle friholdes for byggeri, tekniske anlæg mv., 
der ville medføre sløring af de geologiske dannelser. Kystnærhedszone A skulle som 
hovedregel friholdes for byudvikling mv. Den fulde ordlyd af regionplanretningslinjerne kan 
læses i bilag 4. 
 
Den tidligere Hadsund Kommune – nu Mariagerfjord Kommune - har længe ønsket at bebygge 
disse regionplanlagte arealer lige syd for bygrænsen til Hadsund Syd. Senest i forbindelse med 
udarbejdelsen af Regionplan 2005 ansøgte kommunen om at få udlagt arealer syd for 
bygrænsen som byudviklingsområde. Amtet afviste kommunens ønske med henvisning til, at 
arealerne var beskyttede i henhold til regionplanen og at byggeplaner derfor var i modstrid 
med regionplanens retningslinjer. Der ud over var afvisningen begrundet i, at byggeønsket 
berørte væsentlige regionale og nationale beskyttelsesinteresser, og at amtet samlet set 
vurderede, at den fremtidige byudvikling burde finde sted på arealer, hvor de nationale og 
regionale beskyttelsesinteresser er ubetydelige.  
 
Med kommunalreformens gennemførelse overgik planlægningskompetencerne til kommunerne. 
Regionplanernes retningslinjer skulle opretholdes med virkning som et landsplandirektiv. Da 
Mariagerfjord Kommune vedtog Kommuneplan 2009-2021, var regionplanens retningslinjer 
langt hen ad vejen derfor overført til kommuneplanen – men for 18 ha jord umiddelbart syd 
for bygrænsen til Hadsund Syd var retningslinjerne ophævet. Dermed var der ikke længere 
noget til hinder for at vedtage lokalplan 40/2009, der muliggjorde boligbyggeri. Kommunen 
begrundede planlægningen med et ønske om at øge udbuddet af attraktive boliger. 
 
I kommuneplantillæg nr. 41 kan man læse, at byudviklingen skal foregå i to etaper. I dag er 
den første etape på 19 ha (10 ha der bebygges + 9 ha grønne arealer mellem husene) ved at 
blive etableret. I Kommuneplan 2009-2021 kan man læse, at denne første fase planlægges 
efterfulgt af yderligere en etape på 10 ha, der ligger syd for og i forlængelse af etape et. 
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Fig. 1: Skitse af det planlagte arealudlæg til bebyggelse i Hadsund Syd. Arealet benævnt HAD.B.17 er ved at blive 
byggemodnet, mens HAD.B.18 endnu ikke er lokalplanlagt. 
 
 
 
 
 
 

På baggrund af sagens forhistorie mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), at det er 
nødvendigt at rejse en fredningssag, der kan sikre det tilbageværende bynære 
landbrugslandskab, der ligger nord for Haderupvej(syd). Med en fredning, der sikrer de  
landskabs-, natur- og geologiske værdier, der gør landskabet syd for byen så smukt, vil 
kystskrænterne og landskabsoplevelsen af det fredede område kunne bevares intakt for 
eftertiden. 
 
 
2. Beskrivelse af fredningsområdet 
 
Landskab 
Det foreslåede fredningsområde vil omkranse det lokalplanlagte boligkvarter, der er under 
etablering.  
 
Fredningsområdet omfatter mod vest skråningerne til Mariager Fjord. Oven for skråningerne 
ligger landbrugsarealer af let kuperet karakter. Spredt i området står større klynger af træer, 
hvilket bidrager til at give landskabet karakter og dybde.  
 
En del af landbrugsarealerne dyrkes med korn, og en del er tilplantet med juletræer. På 
baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen tager DN i fredningsforslaget udgangspunkt i, at de 
få år gamle juletræer inden for såvel strand- som fortidsmindebeskyttelseslinje er plantet uden 
forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Der ud over tager fredningsforslaget 
udgangspunkt i, at der i forbindelse med lovliggørelse af forholdet ikke vil blive dispenseret til 
at lade juletræerne stå, idet der sædvanligvis er en meget restriktiv dispensationspraksis på 
området. 
 

 
Fotostandpunkt 1: Kystskråningen (matr. nr. 6 i) hvor den er tilplantet med juletræer.  
Fredningsarealet går til pigtråden. 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
Der ligger et § 3 beskyttet overdrev inden for fredningen. Der ligger endvidere en privatejet 
parcel, der har status som fredskov. Pga. sin størrelse (ca. 1 ha) afkaster parcellen ikke 
skovbyggelinje. Mod øst ligger en skovbyggelinje ind over fredningsarealet. Den afkastes af 
fredskoven øst for Randersvej. Neden for skrænten ligger der en § 3 registreret mose. 
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Mod vest er der strandbeskyttelse på en del af fredningsarealet, jf. kortbilag 1.  
 
 
 
 
 
 
Endelig ligger der 3 rundhøje fra oldtiden inden for fredningsområdet. De afkaster hver især en 
100 m beskyttelseslinje, der tilsammen dækker en meget stor andel af det nåletræstilplantede 
areal i fredningsforslagets sydvestlige hjørne, jf. kortbilag 1. 
 

 
Fotostandpunkt 2: Kystlandskabet ovenfor kystskrænten. 
 
 
3. Planforhold 
 
Kommuneplan 2009-2021 for Mariagerfjord Kommune 
Fredningsområdet er udpeget som særlig værdifuldt landskab, værdifuldt geologisk område, 
naturområde og kystnærhedszone A. 
 
Særlig værdifuldt landskab 
Kommuneplanen beskriver, hvordan det er blevet vægtet at udpege arealer med særlig 
betydning for oplevelsen af den pågældende egn. Kystlandskaber, der visuelt har en 
sammenhæng med havet, er planlagt som særlige landskabelige interesseområder.  Hensigten 
med retningslinjen er at sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning 
af f.eks. byggeri i det åbne land. Retningslinjen retter sig især mod større byggerier, hvis 
udformning og placering i terrænet kan have stor betydning for landskabsoplevelsen. Ligeledes 
er det vigtigt, at karakteristiske træk i landskabet ikke udviskes, fx ved ikke at plante for 
mange læhegn og lign., der fragmenterer landskabet. Fredningsforslaget er, med sine forslag 
om at friholde fredningsområdet for bebyggelse, forbud imod flerårige udsigtshæmmende 
afgrøder samt forslag om afdrivning af udvalgte læhegn i fin overensstemmelse med 
kommuneplanen.  
 
Værdifuldt geologisk område 
De geologiske interesseområder er karakteriseret som landskaber med stor betydning for 
oplevelsen af og forståelsen for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Da de 
udpegede geologiske interesseområder har stor landskabelig værdi, er det hensigten med 
retningslinjerne at sikre, at arealerne friholdes for byggeri, der vil medføre at mulighederne for 
at kunne erkende den geologiske dannelse sløres eller forsvinder. Fredningsforslaget 
understøtter dermed kommuneplanens retningslinjer. 
 
Naturområde 
Kommuneplanen beskriver, at naturinteresserne knytter sig til f.eks. kildeområder, vandløb, 
moser, ferske enge, strandenge, overdrev og heder, men også til sikring af friluftslivets 
aktivitetsmuligheder. Kommunen beskriver, hvordan de mange forskelligartede levesteder er  
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med til at præge landskaberne, og så skriver de, at en indsats for at sikre denne mosaik er 
påkrævet set i forhold til udviklingen i det åbne land. Endvidere nævner kommunen, at en 
udvikling, der fremmer opretholdelse og pleje af vigtige naturtyper, småbiotoper og de 
økologiske sammenhænge i landskabet, skal understøttes, fordi en væsentlig del af de små 
levesteder ikke er beskyttet af lovgivning. Det understreger betydningen af, at der gennem 
forvaltningen og planlægningen af arealanvendelsen tages særligt hensyn til deres bevarelse. 
Fredningsforslaget er dermed også her i overensstemmelse med kommuneplanen. 
 
Kystnærhedszone A 
Fredningsområdet ligger i sin helhed inden for kystnærhedszonen. Zonen tilsigter, at de åbne 
kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource. Det skal ske ved at 
kystområderne skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af 
kystnærhed. Hensigten er at begrænse bebyggelse og anlæg i kystområderne - specielt på de 
åbne kyststrækninger – til det mest nødvendige. Der kræves derfor en særlig ”funktionel eller 
planlægningsmæssig begrundelse” for planlægning i kystnærhedszonen.  
 
Klage over kommunens planlægning 
DN klagede til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) over kommuneplan 2009-2021, 
kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 40/2009. Klagen omhandlede bl.a. spørgsmålet om en 
manglende planlægningsmæssig begrundelse for at udlægge nyt boligområde i 
kystnærhedszonen. Der kan alene klages over retlige spørgsmål i sager omhandlende 
kommunernes afgørelser. Derfor tog NMKN ikke stilling til indholdets af kommunens 
begrundelse for boligbyggeri nær kysten, men kunne blot konstatere, at kommunen havde 
anført tilstrækkelig begrundelse for planlægning af et nyt boligområde inden for 
kystnærhedszonen, hvorfor DN tabte sagen. 
 
Øvrige planforhold 
Fredningsområdet ligger i landzone. Der findes ikke andre fredninger i området, og der er 
ingen lokalplaner inden for fredningsområdet. 
 
Der er vedtaget en kommuneplanramme for boligbyggeri inden for fredningsområdet. Det 
muliggør byggeri af boliger og lettere erhvervsformål på 10 ha. Denne plan vil ikke kunne 
realiseres, såfremt fredningen gennemføres. Der er endnu ikke vedtaget en lokalplan for 
området.  
 

 
Fotostandpunkt 3: Fredningsområdet set fra øst. Fjorden anes i baggrunden. Midt i billedet viser 
arkæologiske søgegrøfter det areal, der nu er under bebyggelse jf. lokalplanen. Bemærk at terrænet 
forrest i billedet ligger højest. 
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4. Konsekvenser af fredningsforslaget 
 
Fredningsområdet dækker et areal på 42,4 ha fordelt på 11 lodsejere. Området afgrænses 
mod syd af Haderupvej(syd), mod øst af Randersvej og lokalplanområdet, mod vest af 
Mariagervej, der løber langs Mariager Fjord og mod nord af eksisterende boligkvarterer i 
Hadsund Syd samt lokalplanområdet. Afgrænsningen fremgår i øvrigt af kortbilag 1. Det 
foreslås, at fredningsområdet opdeles i tre delområder, der har hver sit hensyn at varetage. 
 
Der er tilplantet med unge juletræer to steder inden for fredningsområdet:  
 
Det ene areal er matr. nr. 6 i (kystskråningen vest og syd for det lokalplanlagte område). Mere 
end 4 ha af den 6,7 ha store matrikel er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvorfor arealet 
er omfattet af et generelt forbud imod tilplantning med juletræer. DN stiller forslag om, at 
juletræerne på matriklens øvrige to ha, der ikke er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, 
afdrives samtidig med at juletræerne inden for strandbeskyttelseslinjen fjernes, dog senest 5 
år efter fredningens gennemførelse. Endvidere foreslår DN - af hensyn til den landskabelige 
oplevelse - at fire ældre nåletræslæhegn på matr. 6i også afdrives. Dette skal ske samtidig 
med, at de øvrige juletræer fjernes, dog senest 5 år efter fredningens gennemførelse. Af 
hensyn til den landskabelige oplevelse skal det knap 2 m høje vildthegn omkring matrikel 6 i 
ved samme lejlighed fjernes. De fire specificerede nåletræslæhegn er indtegnet på kortbilag 1. 
Arealet skal herefter ikke kunne anvendes til dyrkning af flerårige, udsigtshæmmende 
afgrøder. 
 
Det andet areal er afgrænset af Mariagervej og Revsbækvej mod vest, Haderupvej(nord) mod 
nord og øst og Haderupvej(syd) mod syd. Her står der ligeledes en del helt unge juletræer, 
men også partier med ældre nåletræer. Som før nævnt tager fredningsforslaget udgangspunkt 
i, at lovliggørelsessagen vil medføre, at nyplantede nåletræer plantet uden dispensation skal 
fjernes. DN stiller forslag om, at den del af juletræsbeplantningen, der ikke er omfattet af 
strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje, afdrives, når træerne er hugstmodne, dog senest 5 år 
efter fredningens gennemførelse. Vildthegn omkring disse arealer skal ligeledes fjernes ved 
samme lejlighed. Dette vildthegn er også indtegnet på kortbilag 1. Arealerne skal herefter ikke 
kunne anvendes til dyrkning af flerårige, udsigtshæmmende afgrøder. 
 
Endvidere foreslås det – igen begrundet i landskabelige hensyn – at der indføres et generelt 
forbud i hele fredningsområdet imod tilplantning med flerårige, udsigtshæmmende afgrøder 
såsom pyntegrønt, energipil og lign. Majs skal fortsat være tilladt. Der foreslås også et 
generelt forbud mod andet en sædvanlige hegn i det fredede område. 
 
I forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 40/2009 er der indført varierende bestemmelser 
for byggeriets omfang og udseende, afhængigt af hvilket lokalplan-delområde byggeriet 
tilhører. Graden af restriktioner er gradueret sådan, at der stilles mest begrænsende krav til 
byggeriets udformning tæt på fjorden. Jo længere mod øst i lokalplanområdet man kommer, jo 
mere lempelige bliver restriktionerne. Dette virker umiddelbart forståeligt, men de 
topografiske forhold taget i betragtning er det uheldigt, fordi de østligst liggende arealer 
samtidig er de højest liggende (se foto s. 6). Denne uheldige omstændighed foreslås afbødet 
ved, at plejemyndigheden planter et øst-vest gående læhegn langs fredningsgrænsen ind mod 
det lokalplanlagte område. Strækningen, der foreslås tilplantet, er indtegnet på kortbilag 1. 
 
Der ligger tre rundhøje fra oldtiden inden for fredningsområdet. Højene er meget tilgroede, 
hvilket forringer deres værdi som landskabselementer. De ligger på privatejet jord og er derfor 
utilgængelige for offentligheden. For at anskueliggøre og fremme forståelsen af 
fortidsmenneskets udnyttelse af landskabet, samt for at øge landskabsoplevelsen foreslår DN, 
at der med fredningen gives offentlig adgang til de to fjordnære høje via en trampesti. For den 
nordlige af de to høje drejer det sig om 140 m sti fra Haderupvej(nord), og for den sydlige høj 
er en 90 m lang sti fra Revsbækvej nødvendig. De foreslåede stier er indtegnet på kortbilag 1. 
På grund af højenes tilgroede karakter foreslås det, at plejemyndigheden etablerer en 



45 graders udsigtskile fra hver af de to kystnære høje ud imod fjorden. Der er fredskovpligt på 
matr. nr. 6 m, hvor den sydlige høj ligger. Derfor er der i kapitel 5 ’Forslag til  
 
 
 
 
 
 
fredningsbestemmelser’ skrevet en bonusbestemmelse, der muliggør fældning af en udsigtskile 
uden forudgående dispensation fra skovloven. 
 
Ud over de beskrevne tiltag tilsigter fredningsforslaget, at området bevares i sin nuværende 
form. 
 

 
Fotostandpunkt 4: Del af fredningsområdet set fra Haderupvej(syd). 
 
 
5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 
§ 1 Fredningens formål 
Det er fredningens formål at bevare og forbedre de landskabelige værdier i området.  
 
§ 2 Bevaring af området 
 
Område 1: Landbrug 
Området skal opretholdes som et overvejende åbent landbrugslandskab uden flerårige 
udsigtshæmmende afgrøder. 
 
Område 2: Skov og skovbryn 
Nuværende anvendelse opretholdes.  
 
Område 3: Beskyttede naturtyper 
Områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal holdes lysåbne. 
 
§ 3 Landbrugsdrift 
I område 1 må der ikke dyrkes flerårige, udsigtshæmmende afgrøder, f.eks. juletræer, 
pyntegrønt og energipil. På landbrugsejendomme må der foretages sædvanlige 
driftsomlægninger. Fredningen er ikke til hinder for ekstensivering af driften. 
 
§ 4 Bebyggelse 
Der må ikke opføres ny bebyggelse. Undtaget herfra er følgende: 
 
Lovlig eksisterende bebyggelse kan genopføres efter brand eller anden ødelæggelse. 

 
De for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger kan opføres i tilknytning 
til den eksisterende bygningsmasse. Fredningsnævnet skal godkende størrelse, udformning 
samt placering, således at bygningerne syner så diskret i landskabet som muligt.  
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Der kan opstilles primitive læskure til græssende husdyr. Fredningsnævnet skal godkende 
størrelse, udformning samt placering, således at læskurene syner så diskret i landskabet som 
muligt. 
 
§ 5 Faste konstruktioner og anlæg 
Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, tankanlæg, 
transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må kun 
etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger.  
 
Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og 
teltslagning må ikke finde sted. 
 
Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner og landingsbaner for fly og 
helikoptere er ikke tilladt. 
 
Arealerne må ikke benyttes til oplag, opstilling af udrangerede maskiner og lignende. 
 
Fredningen er ikke til hinder for udlæg af nye stier ud over de i § 8 nævnte to stier. Den 
nærmere placering af stierne fastlægges i plejeplanen. 
 
Der må ikke opsættes andet end sædvanlige hegn. Hegn må ikke begrænse offentlighedens 
adgangsmuligheder. Hegnene skal holdes i jordfarver. 
 
Det er tilladt at opsætte skilte og informationstavler til formidling af adgangsforhold, 
fredningen og fortidsminderne. Den nærmere placering af skiltene fastlægges i plejeplanen. 
 
§ 6 Terrænændringer 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres.  
Evt. råstofforekomster må ikke udvindes, ej heller til eget brug. 
 
§ 7 Særbestemmelser 
Nåletræsproduktion er ikke tilladt inden for fredningen. Den nuværende nåletræsproduktion 
skal afdrives senest 5 år efter fredningens gennemførelse. Vildthegn omkring arealer med 
nåletræsproduktion skal fjernes senest samtidig med afdrivning.  
 
De fire parallelle nåletræslæhegn af grantræer på matr. nr. 6 i skal fjernes senest samtidig 
med nåletræerne på matr. 6i. Nåletræslæhegnene er vist på kortbilag 1. 
 
Senest 2 år efter fredningens gennemførelse etablerer plejemyndigheden et permanent 
læhegn af løvtræer og buske langs fredningsgrænsen til det nord og øst for liggende 
lokalplanlagte areal. Læhegnet skal etableres så tæt og højt, at det skærmer for indsyn til 
boligområdet. Læhegnets udstrækning er vist på kortbilag 1. 
 
Senest 2 år efter fredningens gennemførelse rydder plejemyndigheden en 45 graders 
udsigtskile mod fjorden fra hver af de to fjordnære oldtidshøje. Den nærmere placering af 
kilerne fastlægges i plejeplanen. 
 
§ 8 Offentlighedens adgang  
Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i 
gældende love. Eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods 
eller cykel, jf. naturbeskyttelseslovens § 26. Ridning er tilladt på Haderupvej(nord). 
 
Der udlægges to nye stier som vist med særlig signatur på kortbilag 1. Stierne skal etableres 
som trampespor. Plejemyndigheden skal inden for 2 år efter fredningens gennemførelse have 
etableret stierne. 
 



 

 
 
 
 
 
 
§ 9 Plejemyndighed og plejeplaner 
Plejemyndigheden, for tiden Mariagerfjord Kommune, udarbejder en plejeplan. Den første 
plejeplan skal foreligge senest 2 år efter fredningens gennemførelse, herefter skal den fornyes 
efter 5 år, og herefter hvert 10. år. Plejen skal foretages med henblik på at udmønte 
fredningens formålsparagraf (§1) og bevaringsparagraf (§2). Planen skal redegøre for 
plejeforanstaltninger, anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i almenhedens 
adgangsret. Den kan indeholde forslag til etablering af primitive publikumsforanstaltninger, 
f.eks. borde, bænke og affaldskurve, og opsætning af sædvanlige husdyrhegn, læskure til dyr 
samt informationsskilte. 
 
Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig 
om forslaget til plejeplan. 
 
Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for 
fredningsnævnet til afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af 
fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006. 
 
§ 10 Dispensation 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
§ 11 Bonus 
Rydning af en udsigtskile i det fredskovpligtige område, der påbydes udført i medfør af 
foranstående fredningsbestemmelse, § 7, kan foretages uden særskilt tilladelse efter 
skovlovens § 8. 
 
 

 
Fotostandpunkt 5: Udsigt fra den sydvestlige oldtidshøj ud over Mariager Fjord. 
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Dato: 1. marts 2012 
Sagsbehandler: Christina Steenbeck, 31 19 32 48, cst@dn.dk 
 

 
 
 
Bilag 2 
 

 
 

 
Budgetoverslag for kystlandskab ved Hadsund Syd 
 
Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for ca. 42,4 ha i 
Mariagerfjord Kommune. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et 
fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til 
gennemførelsen af forslaget. 
 
På baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen tager DN i fredningsforslaget udgangspunkt i, at 
de få år gamle juletræer inden for såvel strand- som fortidsmindebeskyttelseslinje er plantet 
uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Der ud over tager 
fredningsforslaget udgangspunkt i, at der i forbindelse med lovliggørelse af forholdet ikke vil 
blive dispenseret til at lade juletræerne stå, idet der sædvanligvis er en meget restriktiv 
dispensationspraksis på området. Der er derfor ikke i budgetoverslaget beregnet erstatninger 
for afdrift af unge juletræer inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen. 
 
 
Areal Regulering Erstatning 

kr. 
Bemærkninger I alt kr. 

 
4 lodsejere 
med >1 ha 
 

  
3.800 

 
Grundtakst 

 
15.200 

 
8,2 ha 

 
Forbud imod 
tilplantning med 
flerårige 
udsigtshæmmende 
afgrøder 
 

 
25.000/ha 

 
Taksationskommitionen, 
Gravlevfredningen, 
2006  

 
205.000 

 
8,2 ha 

 
Omkostninger i 
forbindelse med 
fjernelse af stød 
 

 
10.000/ha 

 
Taksationskommitionen, 
Gravlevfredningen, 
2006 
 

 
82.000 

 
1.500 m2 
 

 
Rydning af udsigtskile i 
fredskov 
 

 
15.000/ha 

 
Naturklagenævnet, 
Læsten Bakker, 2006 

 
2.250 

 
230 m 
 

 
Nyanlæg af trampesti 

 
60 kr. pr. 
løbende m 

 

  
13.800 

 
I alt 
 

    
318.250 
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