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1. Indledning
Hammer Bakker er et ca. 1800 ha stort landskabeligt særdeles smukt og værdifuldt område , der ligger ca. 10 km nord for Aalborg. Området rummer store nationale både natur - og kulturhistoriske
værdier. Området var tidligere dækket af hede og overdrev - i dag er området overvejende skovklædt. Ca. 405 ha af Hammer Bakker er omfattet af flere forskellige fredninger.
Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har den 22. maj 2012 rejst fredningssag for
et ca. 165 ha stort areal, hvoraf ca. 160 ha er omfattet af en eksisterende fredning – fredningsdeklaration af 27. september 1961 om fredning af dele af Hammer Bakker. Der var tale om en frivillig
fredning indgået med den daværende bestyrelse for Statens Åndssvageforsorg . Fredningen havde til
formål at bevare områdets landskabelige skønhed dog uden at forhindre nødvendigt institutionsby ggeri.
Nærværende fredningsforslag har til formål at beskytte og forbedre de landskabelige og biologiske
værdier, at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur samt diffuse
overgange mellem disse med en høj andel af lysåbne naturtyper, at beskytte og formidle områdets
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, at udvikle områdets rekreative værdier, at sikre og forbedre offentlighedens adgang og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 218.
Langt størstedelen af fredningsområdet ejes af Aalborg Kommune. De resterende knap 17 ha ejes af
to private lodsejere.
Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del har den 25. marts 2014 truffet afgørelse om fredning
af området og har ligeledes den 25. marts 2014 truffet afgørelse om erstatning. Den samlede erstatning er opgjort til 205.200 kr.

Erstatningsafgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af den ene af de to private lodsejere. Både fredningsafgørelsen og erstatningsafgørelsen er påklaget af ejeren af et sommerhus, der
ligger på lejet (kommunalt ejet) grund.
2. Baggrunden for fredningsforslaget
Baggrunden for sagens rejsning er først og fremmest ønsket om at modernisere de eksisterende b estemmelser, så der tages højde for nutidige problemstillinger, men også ønsket om en klar afgrænsning mellem natur og institutionsbyggeri.
Det fremgår således af fredningsforslaget, at der gennem årene har været mange dispensationsansøgninger om byggeri i relation til de eksisterende institution sbygninger i den sydlige del af området.
Fredningsnævnet har generelt haft en restriktiv praksis og derigennem sikret, at institution sbygningerne blev holdt inden for et forholdsvist afgrænset område og derfor i dag overvejende ligger samlet i fredningens sydlige del og med et bygningsmæssigt og landskabeligt harmonisk præg.
Naturklagenævnet ændrede imidlertid i foråret 2010 fredningsnævnets afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af to institutionsbygninger i området til en dispensation.
Det er sagsrejsernes opfattelse, at der med disse dispensationer er åbnet for en ny linje med en mere flydende grænse mellem natur og institutionsbyggeri.
Sagsrejserne ønsker med fredningsforslaget at fastlægge en entydig og klar grænse mellem byggeri
og landskab/natur, således at institutionsbygningerne og deres nære omgivelser udgår af fredningen
og fremover reguleres på baggrund af den fysiske planlægning.
Sagsrejserne ønsker endvidere med forslaget at bevare og sikre større udbredelse af områdets lysåbne naturtyper samt at bevare en mosaik af skov og krat samt heder og overdrev og derved fastholde og forhøje områdets biodiversitet og landskabelige kvaliteter.
Fredningen skal samtidig sikre grundlag for en mere målrettet og ambitiøs pleje med mulighe d for at
konvertere nåletræskulturer til lysåbne naturarealer, som igennem de sidste mange år gradvist er
forsvundet.
Fredningen skal endelig sikre, at den nuværende offentlige adgang forbliver uændret, således at offentligheden som udgangspunkt kan færdes frit overalt i området.
3. Beskrivelse af fredningsområdet
Landskabelige interesser
Hammer Bakker er dannet ved, at istidens gletsjere har skubbet store mængder sand og grus sa mmen. Efterfølgende er bakkerne formet af vand og vind. Tværs over bakker ne fra nordvest til sydøst
findes tydelige spor af en israndslinje, der ligger som en højderyg gennem området og deler bakkerne i en sydlig del med store og dybe kløfter og en nordlig, mere småkuperet del.
Hammer Bakker ses langvejsfra, når man nærmer sig gennem det flade landskab nordøst for Aalborg.
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Udadtil opleves Hammer Bakker som et bemærkelsesværdigt landskabselement. Hammer Bakker li gger som en markant og velafgrænset næsten cirkulær bakkeø i det flade slettelandskab. Terrænet er
meget kuperet og veksler mellem bakkerygge og stejlt skårne kløfter og dale. Det højeste punkt i de
stærkt kuperede bakker er Tinghøj vest for fredningsområdet, som ligger 88 m over ha vet. Navnlig
de gamle markante skovbryn har stor visuel og landskabelig betydning for det omkringliggende landskab.
Indadtil danner skoven sit eget lukkede landskab. I nogle dele af Hammer Bakker giver vekselvir kningen mellem de lukkede skovområder og de åbne hede- og overdrevsarealer et oplevelsesrigt og
varieret landskab for friluftsliv og rekreativ udnyttelse. De store områder med tæt nåleskov bevirker
dog, at Hammer Bakker flere steder opleves monotont, lukket og svært tilgængeligt. De åbne naturtyper og kiler, hvor landskabsformen opleves, giver en vigtig variation i landskabet.
Jorden i bakkerne er overalt stenet og sandet, og det afspejler sig på flere måder: Bakkerne er n æsten ubeboede, landskabet præget af heder, overdrev, græsarealer eller skov og krat samt tætte nåletræskulturer. Søer, moser og vandløb er sjældne i området, men særlige næringsfattige vådområder findes bl.a. ved Pebermosen og Brødland Sø.
Området er gennemskåret af mange veje - langt de fleste er private skovveje, hvor færdsel kan ske
til fods eller på cykel. Fra Vodskov til Grindsted forløber vejen ”Gennem Bakkerne”, der sammen med
Hammer Kirkevej og enkelte andre veje er tilgængelig i bil.
Hammer Bakker er omkranset af 4 byer: Grindsted, Uggerhalne, Vodskov og Vestbjerg. Der ligger 3
kirker i tilknytning til bakkerne: Hammer Kirke, Vodskov Kirke og Sulsted Kirke.
Vegetation
Hammer Baker var oprindeligt dækket af naturskov, men en kraftig hugst og overgræsning med kr eaturer bevirkede, at skoven gennem 16-1700 tallet næsten forsvandt. I 1800 tallet fremstod bakke rne som et stort åbent overdrevslandskab med lynghede og en del forarmede landbrug og kun med
enkelte skovpartier.
Fra 1882 og ind i 1900 tallet og igen i 1950´erne bl ev der tilplantet store skovarealer i området.
Tæt, mørk skov er især fremtrædende i den nordlige og vestlige del af bakkerne, mens der mod syd
og sydøst findes gammel stævningsskov, kratskov, moser, lyngklædte bakker med ene og gyvel og
åbne overdrev og græsningsenge mellem træerne. Det er særligt det store hedeområde øst for
”Gennem Bakkerne”, der fremtræder som et særligt markant element i landskabet. Heden vedlig eholdes med naturpleje og græsses med får. Udover hedelyng og revling , som dominerer vegetationen, findes masser af tyttebær og blåbær. Der findes desuden hønsebær.
Dyre- og planteliv
Hammer Bakker er fattig på vådområder, men der findes i området 3 større moseområder med hængesæk: Pebermosen, Brødland Mose og Møgelmose. Ved Pebermosen lige no rd for fredningsområdet,
som passeres på en af de afmærkede ruter, er en mindre sø i en lavning næsten dækket af et fl ydende lag af sphagnum-mosser. Hængesækken er, med dens helt egen flora med bl.a. de insek tædende planter soldug og blærerod, karakteristisk for det ekstremt næringsfattige miljø.
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Skovene er desuden rige på spiselige svampe som rørhatte og kantareller.
Inden for fredningsområdet findes en enkelt lille sø, som har en stor bestand af lille vandsalamander,
skrubtudser og butsnudede frøer. Fredningsområdet grænser i sydvest op til en privat ejet sø, som i
dag har den eneste kendte ynglebestand af stor vandsalamander i Hammer Bakker.
De store skovområder rummer et rigt dyre- og fugleliv. Råvildt, ræv, grævling og egern er almindelige i bakkerne. Det er skovens fugle, der dominerer. Området er således højt værdsat som ynglested
for en række skovfugle, bl.a. arter som duehøg, hvepsevåge, natugle, skovhornugle og grønspætte.
Den sjældne rødryggede tornskade har desuden slået sig ned og yngler i dag i flere lysninger.
Hammer Bakker er endvidere kendt for sine mange arter af dagsommerfugle knyttet til områdets ly såbne naturarealer.
Kulturhistorie
Når man færdes i bakkerne kan man ikke undgå at bemærke de mange spor af tidligere menneskelig
aktivitet. Overalt findes gravhøje (mindst 12 inden for fredningsområdet), gamle hulvejssp or og gamle skovdiger. Hammer Bakker har formodentlig i oldtiden rummet egnens hovedhelligdom, måske
med gudehov og offerlund. Nær Hammer Kirke lå en helligkilde.
Stednavnene i Hammer Bakker afspejler landskabet. Selve navnet ”Hammer” betyder stenet og vidner om områdets ringe kvalitet som agerjord. Det oplevede landskab og dets mange bakker og dale
har givet navne som Kikkenborg Bakke, Tornbakke, Pankløft, Blæshøj, Tinghøj, Kællingdal og Bålhøj.
Offentlighedens adgang
Langt størstedelen af fredningsområdet er offentligt ejet. Ud over den almindelige adgang på eksisterende stier og veje er der her tillige adgang til at færdes uden for stier og veje i skovene.
På de privatejede arealer er der adgang efter naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser,
hvilket vil sige til fods og på cykel ad eksisterende veje og stier og på udyrkede, uhegnede arealer.
Omtrent midt i fredningsområdet gennemskæres det nordlige og sydlige fredningsområde af en privat skov. I dette område er der i dag kun adgang ad eksisterende stier. Fredningen lægger op til, at
der fremover skal være ret til at færdes uden for disse stier ligesom i de offentlige skove, således at
det er muligt at færdes i fredningsområdet på ens vilkår.
Drift og pleje
På enkelte arealer inden for fredningsområdet er der i dag græsproduktion . Fredningsforslaget lægger op til, at arealerne overgår til lysåbne naturarealer, der græsses eller slås, såfremt græsproduktionen ophører.
En række arealer afgræsses af dyr - på andre tages der høslæt som led i naturplejen. Fredningsforslaget lægger op til, at arealer, som pt. afgræsses, fortsat afgræsses/tages i høslæt.
Fredningsforslaget lægger endvidere op til, at flere nåletræskulturer konverteres til lysåben natur
samt at det meste af skovarealet skal henligge som urørt skov i fri udvikling, dog med mulighed for
at drive dele med gamle driftsformer som stævningsskov og græsningsskov.
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Friluftsliv
Hammer Bakker er et yndet udflugtsmål for Aalborgs borgere. Der er offentlige stier gennem hele
området. Forskellige foreninger arrangerer flere gange årligt ture i Hammer Bakker for at se på fu gle, planter, sommerfugle, svampe og meget andet.
Der er et vidt forgrenet net af stier til mountainbiking i området. I dag køres der også uden for de
stier, som er udlagt til formålet, hvilket slider uhensigtsmæssigt på terrænet, og giver unødige fo rstyrrelser af såvel områdets øvrige publikum som vildtet. I fredningsforslaget præciseres det derfor,
at det alene er mountainbikestierne, som må benyttes til denne aktivitet.
En lille del af fredningsområdet er udpeget som hundeskov.
I fredningsområdets nordlige del ligger en primitiv overnatningsplads me d 4 sheltere og plads til 20
personer, toilet, vand, borde/bænke og bål- og grillplads. Fredningsforslaget lægger op til, at der
kan etableres yderligere en primitiv overnatningsplads, hvis der er behov herfor.
Institutionsbygninger
Som det fremgår af ovenstående udgår de offentlige institutionsbygninger med nærområder af fredningsområdet og vil i fremtiden blive reguleret af en lokalplan. Institutionsbyen, som bygningerne
samlet kaldes, omfatter mange bevaringsværdige bygninger og be varingsværdige sammenhænge.
De enkelte institutionsbyggerier med tilhørende opholds- og parkeringsarealer ligger placeret i lysninger i skoven med indbyrdes relativ stor afstand. Kommunen har gennemført en bevaringsregistr ering af alle bygningerne.
4. Natura 2000-område og naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
I fredningsområdets nordøstligste hjørne er 17 ha omfattet af habitatområde nr. 218 for Hammer
Bakker, østlig del. Udpegningsgrundlaget er stor vandsalamander, brunvandede søer og vandhuller,
tørre dværgbusksamfund (heder), enekrat på heder, overdrev eller skrænter, artsrige overdrev eller
græsheder på mere eller mindre sur bund, tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med
blåtop, hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, kilder og væld med kalkholdigt
(hårdt) vand, bøgeskove på morbund uden kristtorn og bøgeskove på muldbund.
Fredningsforslaget lægger vægt på at forbedre betingelserne for arter og naturtyper i udpegning sgrundlaget. Det sikrer således, at området beskyttes imod fragmentering og fysisk ødelæggelse som
følge af såvel byggeri og anlæg som tilplantning og tilgroning med træer og buske.
Fredningsforslaget sikrer også en mere målrettet pleje, som bl.a. tilgodeser de arter og naturtyper,
som området er udpeget for.
Ca. 24 ha af fredningsområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 .
Ca. 118 ha er omfattet af fredskovspligt.
Der er 300 meter byggelinje omkring Vodskov Kirke. 33 ha ligger indenfor beskyttelseslinjen omkring
fortidsminder, og der er 840 meter sten- og jorddiger. En del hulveje gennemkrydser fredningsområdet. Der findes ligeledes oltidsagre i området.
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5. Planlægningsmæssige forhold
Det sydlige fredningsområde er udpeget som kulturmiljø ”Institutionsbyen Hammer Bakker”.
Området ligger endvidere inden for rammeområdet for særlige værdifulde naturområder/særligt
værdifulde landskaber. Området er også en del af den økologiske forbindelse i Hammer Bakker.
6. Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Fredningsnævnet har i afgørelsen bemærket, at området ved Hammer Bakker allerede ved deklaration af 27. september 1961 blev fredet på grund af dets landskabelige skønhed. Området er gennem
årene blevet bebygget ud fra en restriktiv praksis for så vidt angår beliggenhed og udseende.
Nævnet finder, at det reviderede forslag til fredning af Hammer Bakker i sin helhed opfylder form ålene i naturbeskyttelseslovens § 1 og de indholdsmæssige krav i lovens § 38 .
Fredningsnævnet har således besluttet at gennemføre fredningen i overensstemmelse med det reviderede fredningsforslag.
Fredningens indhold
Fredningen har jf. § 1 til formål at beskytte og forbedre de landskabelige værdier, at beskytte og
forbedre de biologiske værdier, at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og ly såben natur, samt diffuse overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper , at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, at udvikle områdets rekreative værdier, at sikre og forbedre offentlighedens adgang og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.
Fredningsområdet skal i henhold til § 2 bevares i sin nuværende tilstand. Området skal på sigt udvikle sig til et område med blandet skov og lysåben natur og med diffuse overgange mellem skoven og
det åbne landskab.
Fredningen indeholder i § 3 sædvanlige bestemmelser om forbud mod opførelse af ny bebyggelse og
mod etablering af faste anlæg og konstruktioner mv.
Der må heller ikke anlægges haver, drives landbrug eller gartnerivirksomhed, dog kan Avlsgården
Skeldalsvej 17-22, der er noteret som landbrugsejendom, fortsat anvendes til landbrugsformål.
Der kan foregå teltning på den primitive overnatningsplads i den nordlige del af fredningsområdet.
Der kan i tilknytning hertil etableres en op til 80 m 2 stor bålhytte. Fredningen er ikke til hinder for, at
der efter nærmere planlægning kan etableres en yderligere primitiv overnatningsplads i området.
Det eksisterende sommerhus på matr. nr. 2p, Vodskov By, Hammer må kun opretholdes, indtil den
eksisterende lejekontrakt udløber den 31. december 2014. Bygningen må kun anvendes til servicef aciliteter, der understøtter fredningsområdets funktion som rekreativt område og naturområde, f.eks.
til toilet, information eller udstillinger.
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Fredningen er ikke til hinder for opsætning af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får og
geder mv. Nødvendige primitive læskure til kreaturer, heste, får og geder mv. k an opstilles efter bestemmelser herom i en plejeplan.
Der må endvidere ikke foretages terrænændringer, jf. § 4. Arkæologiske, geologiske eller andre videnskabelige undersøgelser samt frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener fre dningens formål, kan finde sted efter fredningsnævnets forudgående tilladelse.
Fredningen indeholder i § 5 en række bestemmelser om arealernes drift og pleje, dels skovarealer,
hvoraf nogle skal henligge som urørt skov og andre skal afdrives, dels arealer me d græsproduktion,
dels arealer som afgræsses.
Det fremgår bl.a. heraf, at skovarealet udenfor delområderne 1-7 skal henligge som urørt skov i fri
udvikling. Dog kan ikke hjemmehørende arter fjernes ved plukhugst, og træer og stø rre grene til fare
for publikums færdsel på veje og stier kan beskæres eller fjernes efter behov.
Skovarealet må ikke drænes, gødes og sprøjtes. Uanset den foregående bestemmelse kan op til 50
% af skoven efter en plejeplan drives med stævningsskov, græsningsskov og der kan foreta ges udtyndinger i skovranden med henblik på at sikre diffuse overgange mellem skov og lysåben natur.
Skoven i delområderne 1-7 skal senest være afdrevet med henblik på konvertering til arealerne til
lysåben natur.
Arealer med græsproduktion kan fortsat dyrkes med græs.
Arealerne som afgræsses skal enten fortsat afgræsses, eller der skal tages høslet.
Arealer med hestefolde kan fortsat anvendes til hestefold.
§ 6 indeholder nærmere bestemmelser om pleje. Herefter skal plejemyndigheden udarbejde en plejeplan senest 2 år fra fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år . Den
skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i alme nhedens adgangsret. Plejeplanen kan indeholde forslag til etablering af primitive publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, bænke og affaldskurve samt forslag til opsætning af sædvanlige husdyrhegn og
læskure til dyr.
§ 7 indeholder nærmere bestemmelser om offentlighedes adgang. Herefter er f ærdsel til fods og på
cykel tilladt på eksisterende stier og veje. Mountainbiking må dog alene finde sted på de dertil a fmærkede ruter.
Færdsel til fods uden for veje og stier er tilladt, dog ikke på de i dag privatejede arealer, hvor natu rbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser om offentlighedens adgang gælder. Eksisterende stier
og markveje må ikke nedlægges.
Plejemyndigheden kan afmærke stiforløb, foretage ændringer i stinettet og opsætte informationstavler. Større ændringer i de eksisterende rekreative anlæg, f.eks. mountainbikestinettet, kan finde sted
efter fredningsnævnets godkendelse.
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Plejemyndigheden kan, af hensyn til bevarelsen af plante - og dyrelivet, begrænse offentlighedens
færdsel i området.
Bestemmelsen i § 10 ophæver fredningsdeklaration af 27. september 1961 vedrørende fredning af
Hammer Bakker nord for Aalborg.
Erstatningsafgørelse
1. lb.nr. 2 (Østergård I/S) har overfor fredningsnævnet fremsat krav om erstatning på i alt 1.424.250
kr. for de med fredningen pålagte restriktioner, dels for nedgangen i ejendommens handelsværdi på
125.000 kr./ha (handelsværdi før fredningen 150.000 kr./ha - efter fredningen 25.000 kr./ha), dels
for tab på hugstmodent træ og ikke hugstmodent bøgetræ på anslået 2,5 ha af 90.000 kr./ha, dels
for tab på fremtidige indtjeningsmuligheder på 4.000 kr./ha i 4 år svarende til 513.000 kr.
Selskabet har bl.a. anført, at arealet er en del af en landbrugsejendom, og det har i en lang årrække
været tilplantet med nåletræer. Senere er der også plantet bøgetræer på arealet. Arealet er ikke omfattet af fredskovspligt, og det kan drives både som skov og som landbrug. Arealet er således ikke
pålagt restriktioner af nogen art, og fredningen er et væsentligt indgreb i ejendoms- og dispositionsretten.

Aalborg Kommune har hertil bl.a. anført, at det ikke er korrekt, at skovarealet frit vil kunne konvert eres til landbrugsjord og drives med almindelige landbrugsafgrøder.
Det fremgår således af reglerne om VVM (bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), at en rydning og opdyrkning af skov skal
anmeldes til kommunen. Kommunen skal herefter foretage en screening og vurdere, hvorvidt det
anmeldte er VVM-pligtigt.
Det er umiddelbart kommunens opfattelse, at rydning og opdyrkning af skovarealet sandsynligvis
skal vurderes som værende VVM-pligtigt og dermed udløser krav om udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM og habitatkonsekvensvurdering.
Arealet er bl.a. sandsynligt levested for flere dyrearter beskyttet efter EU -habitatdirektivets bilag IV,
herunder potentielt rasteområde for stor vandsalamander og et oplagt yngle - og rasteområde for flere arter af flagermus.
Kommunen har afvist, at ejendommen har en handelsværdi på 150.000 kr./ha. Det er kommunens
umiddelbare opfattelse, at arealet ikke er særligt attraktivt/realistisk som landbrugsjord, dels ligger
det som en lang smal tarm omgivet af skov og natur, hvilket gør at arealet er dårligt arronderet med
besværlige adgangsforhold og dyrkningsbetingelser, dels vil en omlægning fra skov til landbrugsjord
(oprydning, rodfræsning) i sig selv være økonomisk bekostelig – i størrelsesordenen mindst 40.000
kr./ha.
Det fremsatte krav for tab på hugstmodent træ og ikke hugstmodent bøgetræ er opgjort til anslået
2,5 ha af 90.000 kr./ha svarende til 225.000 kr. Efter kommunens vurdering er en erstatning i den
størrelsesorden realistisk.
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Kommunen finder ikke, at der er grundlag for herudover at tilkende erstatning for tab på mistede
fremtidige indtjeningsmuligheder.

Naturstyrelsen har bl.a. anført, at det på det foreliggende grundlag er uafklaret , om der ville kunne
opnås VVM-tilladelse til rydning og opdyrkning af skovarealerne til landbrugsformål. Der ville i givet
fald være en række omkostninger forbundet hermed, som også kommunen har bemærket.
Styrelsen har endvidere bemærket, at sagen på en række punkter kan sammenlignes med sagen om
fredning af Frendrup Hede. I denne sag tilkendte Taksationskommissionen 50.000 kr ./ha for arealer,
der kunne have været omlagt til landbrugsformål.
I denne sag er der dog tale om arealer med en lavere værdi (ifølge ejeren 150.000 kr./ha), ligesom
fredningsbestemmelserne rummer mulighed for fortsat skovning af ikke -hjemmehørende arter ved
plukhugst, hvilket tilsiger, at der i denne sag skal fastsættes en lavere erstatning.
Erstatningen for arealet bør derfor ikke overstige 30.000 kr./ha for alle de restriktioner, som arealet
pålægges ved fredningen. Der er ikke grundlag for herudover at erstatte tab af fremtidige indtj eningsmuligheder og tab på hugstmodent træ.

Selskabet har hertil bl.a. anført, at usikkerheden om, hvorvidt opdyrkning af skovarealet til landbrugsdrift er VVM-pligtigt, ikke bør komme selskabet til skade ved erstatningsudmålingen.
Arealet støder ikke op til skov, som anført af kommunen. Den væsentligste del støder på begge sider
op til landbrugsjord med bl.a. græsmarker. Arealet er, i modsætning til hvad kommunen anfører, let
at dyrke med lange agre, der gør, at det er velegnet til maskindrift. Der er heller ikke dårlige a dgangsforhold til arealet, da det støder direkte op til den gennemgående vej ”Gennem Bakkerne”.
Selskabet er ikke bekendt med, at jorden skulle have en meget dårlig bonitet. Der er selskabet b ekendt en udmærket bonitet på de landbrugsarealer, der på begge sider grænser op til det pågæ ldende areal.
Selskabet er uforstående overfor, at rydning af arealet ifølge kommunen vil beløbe sig til op mod
40.000 kr./ha.
Selskabet har endelig anført, at der skal tilkendes fuld erstatning for det tab, som selskabet direkte
eller indirekte vil blive påført som følge af fredningsindgrebet. Tabet omfatter både nedgang i handelsværdien samt det tab, som selskabet lider ved ikke at have rådighed over ejendommen.
Fredningsnævnet har lagt til grund, at der er tale om landbrugsjord, og har på den baggrund tilkendt
selskabet en erstatning på 40.000 kr./ha for nedgangen i ejendommens handelsværdi svarende til
205.200 kr.
Fredningsnævnet har afvist kravet om yderligere erstatning, dels for tab af fremtidige indtægtsmuligheder, dels for hugstforbuddet, idet der med de 40.000 kr./ha er ydet fuld erstatning for fredningsindgrebet.
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2. Karin Larsen, der ejer en bygning (sommerhus) på lejet grund, har overfor fredningsnævnet bl.a.
anført, at hun - uanset der har været tale om tidsbegrænsede lejekontrakter, der altid er blevet forlænget ved udløb – ifølge kontrakten har været forpligtet til ”at sørge for, at huset vedligeholdes s åledes, at dets udseende ikke virker skæmmende for omgivelserne”.
Karin Larsen finder det - henset til bestemmelsen i fredningen om, at huset kun må opretholdes indtil
den eksisterende kontrakt udløber den 31. december 2014, hvorefter den kun må anvendes til formål, der understøtter fredningen – tvivlsomt, om hun ved lejekontraktens ophør skal nedrive og
bortskaffe huset, eller om huset ønskes bibeholdt, og om erstatningen herefter skal beregnes som en
”købesum” til kommunen, der må formodes at ville benytte bygningen i overensstemmelse med fre dningsafgørelsen.
Såfremt bygningen ønskes bibeholdt, er erstatningskravet opgjort til 350.000 - 500.000 kr. svarende
til værdien af et tilsvarende sommerhus på lejet grund.
Såfremt bygningen forudsættes nedrevet af lejer, er tabet - og dermed erstatningskravet - opgjort til
218.521 kr. I kravet er indgået omkostninger i forbindelse med nedrivning og b ortskaffelse af huset,
nødvendige renoveringer for at sikre, at det lever op til kravene i lejekontrak ten samt købesummen
ved overtagelsen i 1960 på baggrund af ændringen i forbrugerprisindekset fra 1960 til 2012.

Aalborg Kommune har overfor fredningsnævnet anført, at Karin Larsen kan vælge vederlagsfrit at lade bygningen stå indtil kommunens overtagelse eller for egen regning og risiko nedrive og nedtage
bygningen, blot grunden retableres. Der skal i ingen af tilfældene udbetales erstatning.

Naturstyrelsen finder, at det må lægges til grund, at Karin Larsen ikke har kunnet have nogen bere ttiget forventning om, at lejekontrakten kunne forlænges efter dens udløb.
Spørgsmålet om, hvorvidt bygningen skal bibeholdes eller fjernes efter kontrakten s udløb, må afklares mellem sagens parter.
Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at det fremsatte erstatningskrav er fredningssagen
uvedkommende og i dets helhed må afvises.
Fredningsnævnet har i afgørelsen lagt til grund, at der mellem Aalborg Kommune og Karin Larsen er
indgået en lejeaftale, og at fredningen ikke griber ind i dette forhold.
På den baggrund finder nævnet ikke, at fredningen i sig selv berettiger til erstatning.
7. Klager
Karin Larsen har påklaget dels fredningsafgørelsen, dels erstatningsafgørelsen.
Karin Larsen har således gjort gældende, at bestemmelsen i fredning safgørelsens § 3, pkt. 4, vedrørende hendes sommerhus ”Mosehuset” bør udgå af fredningen.
Huset er opført omkring år 1900 og har siden da været benyttet til lejlighedsvise ophold i sommerp erioder. Huset har gennem årene været udlejet på korttidskontrakter, der altid er blevet fornyet,

10

hvorved der for lejeren er skabt en berettiget forventning om, at lejekontrakten også efter udløbet i
2014 vil blive forlænget, hvis ikke fredningen var blevet gennemført.
I forbindelse med den frivillige fredning i 1961 blev der ikke foretaget indskrænkninger i benyttelse n
af sommerhuset, hvilket understreger, at det på daværende tidspunkt blev opfattet som en naturlig
del af området.
Klager har endvidere bemærket, at der ligger et udhus/skur på 16-20 m 2, der er næsten lige så stort
som ”Mosehuset”, mellem dette og vandværket, og som fortsat udlejes af kommunen til ejeren af
ejendommen Storemosevej 42.
Klager har subsidiært gjort gældende, at bestemmelsen bør ændres, så den hidtidige benyttelse af
sommerhuset kan fortsætte som minimum i klagers og dennes families levetid.
Klager har endvidere bemærket, at den hidtidige benyttelse af sommerhuset ikke har haft negativ
indvirkning på naturen eller de interesser, der søges opnået med fredningen, hvilket også understreges af, at kommunen fortsat ønsker at bevare bygningen i området men med en ændret anvendelse
til f.eks. info, toilet eller udstillinger.
Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet måtte stadfæste fredningsnævnets afgørelse, har klager henvist
til det overfor fredningsnævnet fremsatte erstatningskrav.
Klager har i den forbindelse præciseret, at det alene er fredningen, der er årsag til, at den eksisterende lejekontrakt, der udløber den 31. december 2014, ikke forlænges af kommunen trods mang eårig praksis med automatisk forlængelse af lejekontrakten blandt skiftende ejere.
Klager har således haft en berettiget forventning om, at lejekontrakten blev fornyet efter udløb, idet
det blot var af formelle årsager, at den var tidsbegrænset. Klager er derfor berettiget til erstatning.
Lb. nr. 2 (Østergård I/S) har alene påklaget erstatningsafgørelsen og gjort gældende, at det berørte
areal ikke tidligere har været omfattet af nogen form for begrænsninger eller indgreb . Det indgik
som en del af en landbrugsejendom. Arealet har i de seneste mange år været drevet som skov, men
det har tidligere været drevet som landbrugsjord.
Klager har fastholdt det overfor fredningsnævnet fremsatte erstatningskrav på i alt 1.424.250 kr. Før
fredningen havde arealet værdi som landbrugsjord - efter fredningen alene som et ikke anvendeligt
skovareal.
Fredningsnævnet ses ikke i den trufne afgørelse at have taget stilling til det fremsatte erstatningskravet for hugstforbuddet og for tab af fremtidige indtjeningsmuligheder.
8. Bemærkninger til klagerne
Aalborg Kommune har til klagen fra lb. nr. 2 henvist til kommunens bemærkninger til det overfor
fredningsnævnet fremsatte erstatningskrav.
Til erstatningskravet fra Karin Larsen har kommunen anført, at man overtog arealet fra Nordjyllands
Amt i 2007. Hvad der er sket tidligere, kan kommunen ikke indestå for.
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Det har aldrig været kommunens intention at bevare fritidshuse i området. Kommunen har derfor
hidtil kun forlænget lejemålet med korttidskontrakter, fordi der allerede ved kommunens overtagelse
var planer om at ændre frednings- og planforholdene i området.
Lejeaftalen forholder sig ikke nærmere til, hvad der skal ske med huset efter aftalens ophør. Kommunen har anført, at ejeren enten kan vælge vederlagsfrit at lade bygningen overgå til kommunen
eller for egen regning og risiko nedrive og medtage bygningen, blot grunden retab leres.
Efter kommunens opfattelse skal der ikke tilkendes erstatning for fredningsindgrebet.
Naturstyrelsen har - fsv. angår klagen fra lb.nr. 2 - henvist til de over for fredningsnævnet fremsatte
bemærkninger.
Styrelsen har endvidere bemærket, at styrelsen ikke vil udtale sig mod en stadfæstelse af den af
fredningsnævnet tilkendte erstatning. Styrelsen finder ikke, at det i klagen anførte eller forhold i s agen i øvrigt på nogen måde kan begrunde en forhøjelse af den tilkendte erstatning.
Styrelsen har til klagen fra Karin Larsen bemærket, at man ikke finder grundlag for at anbefale en
udtagning af arealet med sommerhuset af fredningen eller en ændring af bestemmelsen herom, sæ rligt henset til, at fredningssagen er rejst af arealets ejer, og at lejekontrakten nu er udløbet.
Styrelsen har i øvrigt henvist til de overfor fredningsnævnet fremsatte bemærkninger.
9. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og beslutninger den 22. april 2015
I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christensen
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Henrik
Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.
Natur- og Miljøklagenævnet har den 22. april 2015 besigtiget området og holdt offentligt møde.
Et flertal på 9 af nævnets medlemmer stemte for at gennemføre fredningen med den afgrænsning og
med de bestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat.
Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen) stemte for, at sommerhuset ”Mosehuset” skulle udgå af fredningen.
Nævnet fandt ikke grundlag for at tilkende Karin Larsen erstatning for fredningsindgrebet, idet hendes sommerhus ”Mosehuset” kun kunne opretholdes indtil den eksisterende kontrakt med kom munen
udløb den 31. december 2014, og idet spørgsmålet om ophør af lejekontrakten er et mellemværende
mellem Karin Larsen og Aalborg Kommune og dermed fredningssagen uvedkommende.
Et flertal på 6 af nævnets medlemmer stemte for, at lb. nr. 2 (I/S Østergård) tilkendes erstatning ud
fra en forudsætning om, at der er tale om en landbrugsejendom.
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Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen og Marianne Højgaard
Pedersen) stemte for, at erstatningsudmålingen skulle fastsættes ud fra en forudsætning o m skovbrugsdrift.
Natur- og Miljøklagenævnet orienterede den 8. maj 2015 sagens parter o m nævnets foreløbige beslutninger.
10. Supplerende oplysninger om erstatningsspørgsmålet
SKAT´s forslag til erstatningsudmåling
SKAT har på baggrund af besigtigelsen udarbejdet et forslag til erstatning for indgrebet på eje ndommen tilhørende lb.nr. 2 (Østergård I/S).
SKAT har - på baggrund af arealets bonitet og beliggenhed samt gennemgang af handler med lan dbrugsjord i området - skønnet arealets værdi som landbrugsjord til at være 115.000 kr./ha. og værdien efter fredningen til at være 35.000 kr./ha.
SKAT har endvidere skønnet, at der er en flisegnet vedmasse på ejendommen på gennemsnitligt 200
kubikmeter pr. ha, og at flismængden udgør 3 gange vedmængden. Nettoværdien ved flisning er
skønnet til at udgøre 55 kr. pr. kubikmeter. Nettogevinsten ved salg af flis bliver herefter ca. 90.000
kr. Omkostninger ved rodfræsning er skønnet til at udgøre 16.000 kr./ha.
SKAT har på den baggrund foreslået, at der tilkendes ejeren en erstatning for fredningsindgrebet på
det 5,3 ha store areal på 513.000 kr. svarende til ca. 96.270 kr./ha.
Efter Naturstyrelsens opfattelse er det foreslåede erstatningsniveau for højt. Der findes ikke at være
grundlag for at tilkende en væsentlig højere erstatning end i sagen om Frendrup Hede, dvs. 50.000
kr./ha.
Styrelsen har bl.a. påpeget, at forslaget synes at overse, at jorden efter en rydning vil være påført
strukturskader, at der vil være behov for at gøde i større omfang end normalt, hvilk et vil medføre en
lavere værdi af arealet som landbrugsjord, at jagtværdien vil falde, og at fredningen giver mulighed
for fjernelse af ikke hjemmehørende arter såsom rødgran, som vil kunne fældes og sælges som flis,
brænde eller lignende, hvilket ikke er indgået i SKAT´s forslag.
Styrelsen har endvidere anfægtet, at der vil kunne opnås en nettogevinst på salg af flis på ca.
90.000 kr.
Det er styrelsens opfattelse, at den skønnede værdi af arealet efter fredningen på 35.000 kr./ha er
for lav.

Ejendommens ejer har opgjort erstatningskravet til 993.385 kr. svarende til ca. 186.376 kr./ha.
Ejeren finder, at værdien af arealet som landbrugsjord er sat for lavt. Værdien bør ikke ligge under
145.000 kr./ha. Ejeren finder endvidere, at værdien af hugstmodent træ skal tage udgangspunkt i
den bedst mulige anvendelse dels til gavntræ, dels til flis. Efter ejerens opfattelse bør flisværdien
fastsættes til 75 kr. pr. kubikmeter.
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SKAT har anfægtet ejerens opgørelse af såvel vedmængden som bevoksningens værdi.
SKAT finder endvidere, at en nettoværdi på flis på 75 kr. pr. kubikmeter er for høj. SKAT fastholder
således skønnet over nettoværdien på flis på 55 kr. pr. kubikmeter.
Når Naturstyrelsen er af den opfattelse, at nettogevinsten ved flisning er lavere, endda negativ, kan
det være baseret på erfaringer fra flisning af mindre arealer f. eks. i forbindelse med oprydning eller
almindelig fældning.
SKAT fastholder skønnet over såvel arealets aktuelle værdi som landbrugsjord på 115.000 kr./ha som
værdien efter fredningen på 35.000 kr./ha.
SKAT finder ikke, at der efter den forudsatte jordfræsning vil være strukturskader på arealet. Beh ovet for tilførsel af yderligere kalk, fosfor mv. for at opnå en i dyrkningsmæssig henseende optimal tilstand vil indebære begrænsede omkostninger i en kortere periode, formentlig i størrelsesordenen 3. 4.000 kr./ha. Dette forhold er indgået i vurderingen af landbrugsværdien til at være 115.000 kr./ha.
Jagtværdien er både før og efter fredningen - henset til arealets arrondering, publikumspres mv. meget lav, og jagtværdien vil ikke blive påvirket af fredningen.
SKAT skønner - henset til arealets bonitet og bevoksningens karakter - at der vil være en årlig tilvækst på maks. 4 kubikmeter i gennemsnit pr. ha eller 20 kubikmeter årligt. Efterspørgslen efter
primært nåletræ som brænde vurderes ikke at være høj og er derfor ikke indgået i SKAT´s bere gning.
Værdien af plukhugst af ikke hjemmehørende arter vil - bortset fra hugst af den stående vedmasse i
rødgranbevoksningen - være yderst begrænset, idet den øvrige bevoksning helt overvejende består
af hjemmehørende arter.
SKAT fastholder således i det hele forslaget til erstatning for fredningsindgrebe t på den omhandlede
ejendom.

Ejendommens ejer har til Naturstyrelsens bemærkninger bl. a. anført, at denne sag ikke kan sa mmenlignes med sagen om Frendrup Hede, hvor der var tale om selvsået opvækst af navnlig bævr easp. I den foreliggende sag er der tale om landbrugsjord, der i det væsentlige er tilplantet med
hugstmodne nåle- og bøgetræer. Hensigten med tilplantningen har været anvendelse som bygning stømmer og i møbelindustrien mv.
Arealets næringsværdi som landbrugsjord er rimelig god.
Der er ingen lysåbne arealer, og arealet er derfor ikke et interessant jagtområde. Seneste jagtudle jning fandt sted for en del år siden til 1.200 kr. for hele skoven samt ejendommens markjorder. Da
jagtudbyttet var for lavt, blev kontrakten opsagt.
Efter ejerens opfattelse kan man ikke opnå en rentabel skovning ved plukhugst. Et godt resultat o pnås alene ved en effektiv anvendelse med skovmaskiner. Skoven drives som en forretning, der sigter
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mod den mest lønsomme drift - ikke mod salg af brænde. Det er derfor ejerens opfattelse, at SKAT´s
vurdering af skovens værdi efter fredningen til 35.000 kr./ha er korrekt.
11. Natur- og Miljøklagenævnets beslutning om erstatningen til lb.nr. 2 (Østergård I/S).
I behandlingen af erstatningsspørgsmålet har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christensen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen -Harild, Jeppe
Brogård, Torben Hansen, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik
Waaben.
Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt besluttet at tilkende ejeren en erstatning for fredningsindgrebet på i alt 513.000 kr. for det ca. 5,3 ha store areal i overensstemmelse med SKAT´s forslag.
Nævnet finder, at den afgørende forskel i forhold til sagen om Frendrup Hede er, at omkostningerne
for rydning af skoven, incl. stubbe i Frendrup Hede sagen af SKAT blev vurderet til at blive dyrere
end 7-8.000 kr./ha, idet det herved var forudsat, at der var mere end 100 tons stubbe pr. ha, som
kunne oparbejdes og sælges som flis. SKAT vurderede endvidere, at der ville være strukturskader efter en rydning, som det ville tage år at udbedre. Hertil kom ifølge SKAT et betydeligt fald i jagtværdien.
I denne sag har SKAT skønnet, at der er nettogevinst på salg af flis på ca. 17.500 kr./ha, at jagtværdien ikke vil blive påvirket af fredningen, og at der ikke vil være strukturskader på arealet efter
fræsning, men at der dog kan være behov for tilførsel af kalk, fosfor mv. i en kortere periode , hvilket
er indgået i SKAT´s vurdering af ejendommens værdi som landbrugsejendom på 115.000 kr./ha.
-------------------------------------------Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlige dels fredningsafgørelse af 25. marts
2014. Fredningsområdet er afgrænset som vist på det fredningskort, der hører til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.
Fredningen omfatter de ejendomme, som fremgår af vedlagte matrikelfortegnelse.

-------------------------------------
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Fortegnelse
over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015
om fredning af Hammer Bakker i Aalborg Kommune
(Sag nr. NMK-520-00042)

Vodskov By, Hammer
Del af 2c, del af 2p, 2pk, del af 2pq, del af 2 ps, del af 2pt, del af 2pt samt 9ap
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Idet fredningsnævnets erstatningsafgørelse af 25. marts 2014 ophæves fastsættes i medfør af n aturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, erstatningen som følger:
Lb.nr. 1 (Aalborg Kommune)
Matr.nr. 2pk, del af 2p, del af 2c og del af ”æ” Vodskov By, Hammer:
Der tilkendes ikke kommunen erstatning.
Lb.nr. 2 (Østergård I/S)
Matr.nr. 9ap Vodskov By, Hammer.
Der tilkendes en samlet erstatning på 513.000 kr.
Lb.nr. 3 (Industrigårdens Boliginvest A/S)
Del af matr.nr. 2 pq, Vodskov By, Hammer
Der tilkendes ikke erstatning.
Lb.nr. 4 (Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling)
Del af matr.nr. 2ps og pt, Vodskov By, Hammer
Der tilkendes ikke ministeriet erstatning.
Karin Larsen, der ejer et sommerhus på lejet grund
Der tilkendes ikke Karin Larsen erstatning, idet spørgsmålet om ophør af lejekontrakten med Aalborg
Kommune med udgangen af 2014 er et mellemværende mellem Karin Larsen og kommunen og dermed fredningssagen uvedkommende.

Staten afholder tre fjerdedele af erstatninger og godtgørelser. Det sidste fjerdedel afholdes at kommunen, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.
Erstatningsbeløbene forrentes i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4, fra datoen for fre dningsnævnets afgørelse den 25. marts 2014, og indtil erstatningen udbetales, med en årlig rente, der
svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.
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Omkostninger
I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Natur - og Miljøklagenævnet har advokatfirmaet Børge Nielsen ydet bistand til Karin Larsen. Der fastsættes en godtgørelse i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 47 på i alt 7.875,00 kr. der udbetales til Børge Nielsen.
Af den samlede erstatning på 513.000 kr. samt renter og tilkendte omkostningsbeløb skal staten ved
Miljø- og Fødevareministeriet udrede 75 % og Aalborg Kommune 25 %.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for så vidt angår fredningens gennemførelse og indhold er
endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur - og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. n aturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning i anledning af fredningen kan efter naturbeskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af de ejere og brugere mv., som har p åklaget fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet til nævnet, eller for hvis vedkommende
nævnet har skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørel sen kan endvidere
påklages af Aalborg Kommune og af miljø- og fødevareministeren.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt de klageberettigede, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Klage skal indgives skrif tligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, der videresender klagen til Taksationskommissi onen.

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne

Pernille Christensen
Formand
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Fredning af Hammer Bakker i Aalborg Kommune - jeres j.nr.: FS-21/2012
Hermed følger Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning og erstatning i ovennævnte fredningssag.
Afgørelsen om fredningens afgrænsning og de bestemmelser, som gælder for det fredede område,
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Afgørelsen om fredningserstatningen kan påklages til Taksationskommissionen inden 4 uger, således
som det fremgår af afgørelsen.
Natur- og Miljøklagenævnet vil anmode Naturstyrelsen om at udbetale de tilkendte erstatningsbeløb
med påløbne renter fra fredningsnævnets afgørelse af 25. marts 2014.
Der skal som hovedregel ikke betales skat af erstatningen. Renterne beskattes derimod som almindelig indkomst.
Hvis De er tilkendt erstatning, bedes vedlagte skema: ”Betalingsoplysninger” udfyldt og sendt til Natur- og Miljøklagenævnet, Att.: Sekretær Sally Hansen, Rentemestervej 8, 2400 København NV., senest 11. januar 2015.

Venlig hilsen

Sally Hansen
Sekretær
Dette brev er sendt til:
• Aalborg Kommune, Att.: Flemming Helsing, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (også sendt
pr. mail til flemming.helsing@aalborg.dk, aalborg@aalborg.dk), J.nr. 2010-41329

•
•
•
•
•
•
•
•

Østergaard I/S, Att.: Herluf E. Nielsen, Vodskovvej 72, 9310 Vodskov
Industrigårdens Boliginvest A/S, C/o Peter Larsen, Bygaden 44, 9000 Aalborg, (også sendt pr.
mail til inbo@inbo.as)
Undervisningsministeriet, Departementet, Kontor for Grundkolepolitik og –lovgivning, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K (også sendt pr. mail til uvm@uvm.dk; anna.grann@uvm.dk)
Naturstyrelsen, Att.: Jørgen Heinemeier, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (også sendt pr. mail
til johei@nst.dk, nst@nst.dk, J.nr. NST-4110-00108
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (også sendt pr. mail til
bbi@dn.dk, dn@dn.dk)
Advokatfirmaet Børge Nielsen, Att. Peter Tornvig Fruelund, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (også
sendt pr. mail til ptf@abnlaw.dk), J.nr. 11-121141
Karin Larsen, Skælskørvej 12, 4180 Sorø
Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlige del, Badehusvej 17, 9000 Aalborg (også sendt pr.
mail til nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk), J.nr. FS-21/2012
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FS 21/2012 - Fredning Hammer Bakker –
I.

Indledning

Fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds traf i 1961 bestemmelse om fredning af en del af
Hammer Bakker. Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlige del modtog 22. maj 2012 forslag til
ophævelse af denne fredning som led i en ny samlet fredning af ca. 165 ha i Hammer Bakker,
Aalborg kommune, fra Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg kommune. Området ejes af
Aalborg kommune med 148,43 ha, Undervisningsministeriet, der har overdraget 0,17 ha til Aalborg
kommune, Industrigårdens Boliginvest A/S med 11,68 ha samt Henrik og Herluf Elmegaard
Nielsen med 5,13 ha. Afgrænsningen af fredningsområdet fremgår af vedhæftede fredningskort
(bilag).
Fredningssagen er rejst af Aalborg kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening, jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 3.
Fredningsforslaget er i medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1 og 5, og forretningsordnens
§§ 5 og 6 offentligt bekendtgjort 19. juni 2012 i Statstidende, Nordjyske og Vodskov Avis med
indkaldelse til offentlig møde, der afholdtes 14. august 2012 på Vodskov kro. Frist til fremsendelse
af indsigelser til nævnet blev på mødet fastsat til den 9. oktober 2012, jf. forretningsordnens § 7.
Fredningsnævnet foretog den 14. august 2012 besigtigelse af det område, som foreslås fredet.
På baggrund af de modtagne bemærkninger, jf. nedenfor under III, fremsendte sagsrejserne 12.
februar 2013 et revideret fredningsforslag. Dette har været sendt i høring til de berørte parter og
interesserede samt bekendtgjort i Statstidende, Nordjyske og Vodskov Avis med frist til 1. april
2013 til afgivelse af supplerende bemærkninger.
Nævnets sammensætning, jf. naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 3, ved behandlingen af denne
fredningssag er formands suppleant, retspræsident Christian Lundblad, det ministerielt udpegede
medlem Holger L. Holm og det kommunalt udpegede medlem Lasse Puertas Navarro Olsen.
II.

Baggrund for forslaget

Sagsrejserne har om baggrunden for forslaget anført følgende i det reviderede forslag:
”…
Hammer Bakker er et ca. 1800 ha stort landskabeligt særdeles smukt og værdifuldt område 10 km
nord for Aalborg. Området rummer store nationale både natur- og kulturhistoriske værdier, som
gennem generationer har gjort området til genstand for stor interesse fra mange sider. Området var
tidligere dækket af hede og overdrev, i dag er Hammer Bakker overvejende skovklædt. 405 ha af
Hammer Bakker er omfattet af flere forskellige fredninger. Nærværende fredningsforslag omfatter
ca. 165 ha, som strækker sig ca. 2 km nordpå fra Vodskov. Langt størstedelen blev fredet første
gang i 1961 ved en frivillig fredning af den daværende ejer, Statens Åndssvageforsorg. Den
eksisterende fredning har som sit formål at bevare den landskabelige skønhed dog uden at forhindre
nødvendigt institutionsbyggeri.
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Baggrunden for at foreslå en ny fredning er først og fremmest ønsket om at modernisere de
eksisterende bestemmelser, så der tages højde for nutidige problemstillinger men også behovet for
en klar afgrænsning for mulige byggerier fremover. Gennem årene har der været mange
dispensationsansøgninger om byggeri i relation til de eksisterende institutioner i den sydlige del af
området. Fredningsnævnet har generelt haft en restriktiv praksis og derigennem sikret, at
institutionerne blev holdt inden for et forholdsvist afgrænset område og derfor i dag ligger
overvejende samlet i fredningens sydlige del og med et bygningsmæssigt og landskabeligt
harmonisk præg. I foråret 2010 viste to nye sager, at der er ændret på denne restriktive praksis, da
Naturklagenævnet omgjorde Fredningsnævnets afslag på byggeri, og meddelte i stedet
dispensationer, idet man henviste til, at der ikke kunne meddeles afslag med hjemmel i den
eksisterende kendelse. Det er fredningsrejsernes opfattelse, at der med de seneste dispensationer er
åbnet for en ny linje med en mere flydende grænse imellem natur og bygninger, såfremt der kan
argumenteres for et behov. Med fredningsforslaget lægges op til en entydig grænse imellem
institutionsområde og natur, så institutionerne og deres nære omgivelser udgår af fredningen og
fremover i stedet reguleres efter lokalplan.
Samtidig er hensigten med en ny fredning, at bevare og sikre større udbredelse af områdets lysåbne
naturtyper samt at sikre diffuse overgange mellem gammel skov og lysåben natur, og derved
fastholde og forhøje områdets biodiversitet og landskabelige kvaliteter. Fredningen skal samtidig
sikre grundlag for en mere målrettet og ambitiøs pleje, med mulighed for at konverterer
nåletræskulturer, som de oprindelige ejere plantede efter den tids natursyn, til lysåbne naturarealer,
som igennem de sidste mange år gradvist er forsvundet. Områdets store natur- og landskabsværdier
rummer potentialer, som i dag ikke realiseres fuldt ud, og på denne baggrund er der indarbejdet
retningslinjer for den fremtidige pleje, som sikrer at naturindholdet i området styrkes.
Endelig lægger fredningsforslaget op til, at den nuværende offentlige adgang – uanset ejerforhold forbliver den samme, således at offentligheden som udgangspunkt kan færdes frit overalt i området.
Det betyder blandt andet, at såfremt området sælges til private engang i fremtiden, vil der fortsat
være fri fladefærdsel overalt, eksisterende stier kan ikke nedlægges, og nye stier kan etableres i
begrænset omfang efter fredningsnævnets godkendelse.
Samlet er formålet med en revision af den eksisterende fredning fra 1961 således at sikre, at der er
en entydig og klar grænse imellem bebyggelse og landskab/natur, at udbrede forekomsten af
områdets lysåbne naturområder og bevarer en mosaik imellem skov og krat, og heder og overdrev,
med diffuse overgange imellem hinanden, og at sikre at den offentlige adgang i området bevares
uanset ejerforhold.
…”
Forslaget indeholder bl.a. følgende beskrivelse af Hammer Bakker:
”…
Hammer Bakker er dannet ved, at istidens gletsjere har skubbet store mængder sand og grus
sammen. Efterfølgende er bakkerne formet af vand og vind. Tværs over bakkerne fra nordvest til
sydøst findes tydelige spor af en israndslinje, der ligger som en højderyg gennem området, og deler
bakkerne i en sydlig del med store og dybe kløfter og en nordlig, mere små kuperet del.
…
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Hammer Bakker ses langvejsfra, når man nærmer sig gennem det flade landskab nordøst for
Aalborg. Udadtil opleves Hammer Bakker som et bemærkelsesværdigt landskabselement. Hammer
Bakker ligger som en markant og velafgrænset næsten cirkulær bakkeø i det flade slettelandskab.
Terrænet er markant kuperet og veksler mellem bakkerygge og stejlt skårne kløfter og dale. Det
højeste punkt i de stærkt kuperede bakker er Tinghøj vest for fredningsområdet, som ligger 88 m
over havet.
Det skovklædte bakkelandskab fungerer som orienteringspunkt over store afstande, når man færdes
i det flade Limfjordslandskab. Navnlig de gamle markante skovbryn har en stor visuel og
landskabelig betydning for det omkringliggende landskab. Indadtil danner skoven sit eget lukkede
landskab. I nogle dele af Hammer Bakker giver vekselvirkningen mellem de lukkede skovområder
og de åbne hede- og overdrevsarealer et oplevelsesrigt og varieret landskab for friluftsliv og
rekreativ udnyttelse. De store områder med tæt nåleskov bevirker dog, at Hammer Bakker flere
steder opleves monoton, lukket, svært tilgængeligt. De åbne naturtyper og kiler, hvor
landskabsformen opleves, giver en vigtig variation i landskabet.
Jorden i bakkerne er overalt stenet og sandet, og det afspejler sig på flere måder: Bakkerne er
næsten ubeboede, landskabet præges af heder, overdrev, græsarealer eller skov og krat samt tætte
nåletræskulturer. Søer, moser og vandløb er som helhed sjældne i området, men særlige
næringsfattige vådområder findes bl.a. ved Pebermosen og Brødland Sø.
Området er gennemskåret af mange veje, langt de fleste er private skovveje, hvor færdsel kan ske til
fods eller på cykel. Fra Vodskov til Grindsted forløber vejen “Gennem Bakkerne”, der sammen med
Hammer Kirkevej og enkelte andre veje er tilgængelige i bil.
Hammer Bakker er omkranset af 4 byer, Grindsted, Uggerhalne, Vodskov og Vestbjerg. Der ligger
3 kirker i tilknytning til bakkerne: Hammer Kirke, Vodskov Kirke og Sulsted Kirke.
…
Tæt, mørk skov er især fremtrædende i den nordlige og vestlige del af bakkerne, mens der mod syd
og sydøst findes gammel stævningsskov, kratskov, moser, lyngklædte bakker med ene og gyvel og
åbne overdrev og græsningsenge mellem træerne. Det er særligt det store hedeområde øst for
Gennem Bakkerne, der fremtræder som et særligt markant element i landskabet. Heden
vedligeholdes med naturpleje og græsses pt. med får. Udover hedelyng og revling som dominerer
vegetationen, findes masser af tyttebær og blåbær, desuden kan der findes hønsebær.
…
Hammer Bakker har således 3 større moseområder med hængesæk: Pebermosen, Brødland Mose og
Møgelmose. Ved Pebermosen lige nord for fredningsområdet, som passeres på en af de afmærkede
ruter, er en mindre sø i en lavning næsten dækket af et flydende lag af sphagnum-mosser.
Hængesækken er, med dens helt egen flora med bl.a. de insektædende planter soldug og blærerod,
karakteristisk for det ekstremt næringsfattige miljø.
Skovene er desuden rige på spiselige svampe, som rørhatte og kantareller.
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Inden for fredningsområdet findes en enkelt lille sø, som har en stor bestand af lille
vandsalamander, skrubtudser og butsnudede frøer. Fredningsområdet grænser i sydvest op til en
privat ejet sø, som i dag har den eneste kendte ynglebestand af stor vandsalamander i Hammer
Bakker.
Hammer Bakker er først og fremmest præget af de store skovområder, der rummer et rigt dyre- og
fugleliv. Råvildt, ræv, grævling og egern er almindelige i bakkerne.
Det er skovens fugle, der dominerer. Området er således højt værdsat som ynglested for en række
skovfugle, bl.a. arter som duehøg, hvepsevåge, natugle, skovhornugle og grønspætte. Den sjældne
rødryggede tornskade, har desuden slået sig ned og yngler i dag i flere lysninger.
Hammer Bakker er endvidere kendt for sine mange arter af dagsommerfugle knyttet til områdets
lysåbne naturarealer.
…
Langt størstedelen af det område, der rejses fredningssag for, er offentlig jord. Ud over den
almindelige adgang på eksisterende stier og veje er der her, tillige en ret til at færdes uden for stier
og veje i skovene eller fri fladefærdsel, som det også hedder.
På de privatejede arealer er der adgang efter Naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser,
hvilket vil sige til fods og på cykel ad eksisterende veje og stier og på udyrkede, uhegnede arealer.
Cirka midt i fredningsområdet gennemskæres det nordlige og sydlige fredningsområde af en privat
skov. I dette område er der i dag kun adgang i dagtimerne og ad eksisterende stier.
Fredningen lægger op til, at der fremover er ret til at færdes uden for stierne døgnet rundt, ligesom i
de offentlige skove nord og syd for, således at det er muligt at færdes gennem fredningsområdet på
ens vilkår.
For at sikre at adgangen i hele fredningsområdet forbliver den samme uanset om området sælges til
private, bestemmer fredningen, at den nuværende adgang bevares fremover.
…
På enkelte arealer inden for fredningsområdet er der i dag græsproduktion. Både på nogle af
Aalborg Kommunes arealer og på dele af Skeldals jorde er der græsproduktion, der anvendes til
vinterfodring for de dyr, der går ude om sommeren. Forslaget understøtter denne praksis, da det kan
være en vigtig forudsætning for dyrehold i området, som er med til at pleje heder og overdrev.
Fredningsforslaget lægger op til, at såfremt man opgiver græs-produktionen, skal arealerne overgå
til Iysåbne naturarealer, der græsses eller slås.
En række arealer afgræsses af dyr eller der tages høslæt som led i naturplejen.
Fredningsbestemmelserne lægger op til at arealer som pt. afgræsses, fortsat enten skal græsses eller
der skal tages høslæt. Det betyder at kommunen fremover får en forpligtelse til at sikre, at de arealer
som græsses i dag, fortsat holdes græssede eller med høslæt.

5

Aalborg Kommune ejer og vedligeholder over 1000 ha skov, herunder den kommunale skov i
Hammer Bakker. Kommunen sikrer, at drift og vedligeholdelse af kommunens skove varetages med
størst mulig hensyntagen til bæredygtighedsprincipper og med henblik på at fastholde og sikre
levesteder for dyr og planter. Aalborg Kommune har intention om at drive flere af kommunens
skove efter principperne om naturnær skovdrift. Det betyder på sigt, at der lægges mere vægt på
naturen og friluftslivet frem for et økonomisk udbytte ved at drive en nåletræsplantage. Ved
naturnær skovdrift vil andelen af hjemmehørende løvtræer som eg og hassel øges. Nogle arealer vil
blive udlagt til urørt skov. Her vil træer, der vælter på grund af alder, sygdom eller storm få lov til
at blive liggende. De urørte arealer kommer med tiden til at få et urskovslignende præg med en stor
biologisk mangfoldighed. Fredningsbestemmelserne lægger op til, at flere nåletræskulturer
konverteres til lysåben natur.
Herudover lægger fredningsbestemmelserne op til at det meste af skovarealet får lov til at henligge
som urørt skov i fri udvikling, dog med mulighed for at drive dele af skoven med gamle
driftsformer som stævningsskov og græsningsskov. Det betyder, at en eventuel fremtidig privat
lodsejer skal fortsætte med at drive skoven efter principper, som sikrer et skovbillede, der har stor
rekreativ og naturmæssig værdi.
…
Som tidligere nævnt vil offentlige institutionsbygninger med nærområder udgå af fredningsområdet
og i fremtiden blive reguleret af en lokalplan, som Aalborg Kommune udsender i forslag parallelt
med, at fredningssagen rejses (lokalplanforslagets bestemmelser vedlægges fredningsforslaget som
bilag).
Den øvrige bygningsmasse, Institutionsbyen, som bygningerne samlet kaldes, omfatter mange
bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige sammenhænge. Karakteristisk er, at de enkelte
institutionsbyggerier med tilhørende opholds- og parkeringsarealer ligger placeret i lysninger i
skoven med indbyrdes relativ stor afstand.
…
Hammer Bakker er et yndet udflugtsmål for Aalborgs borgere. Der er offentlige stier af høj kvalitet
gennem hele området. Forskellige foreninger arrangerer flere gange årligt ture i Hammer Bakker for
at se på fugle, planter, sommerfugle, svampe og meget andet.
Der er et vidt forgrenet net af stier til mountainbikening i Hammer Bakker. I dag køres der også
uden for de stier, som er udlagt til formålet, hvilket slider uhensigtsmæssigt på terrænet, og giver
unødige forstyrrelser af såvel områdets øvrige publikum som vildtet.
Fredningsbestemmelserne præciserer derfor, at det alene er mountainbikestierne, som må bruges til
denne aktivitet.
En lille del af Hammer Bakker inden for fredningsområdet er udpeget som hundeskov.
Området er beliggende øst for vejen Gennem Bakkerne med indgang fra Pitsvej og Storemosevej.
Området er på 1,7 ha. P-plads findes bl.a. ved Kostskolen, Store Mosevej.
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Hammer Bakker hundeskov er anlagt i en bevoksning af eg og stedsegrønne cypresser, med et
større lysåbent areal mod øst.
I fredningsområdets nordligste del ligger en primitiv overnatningsplads. Pladsen indeholder 4
shelters med plads til 20 personer, toilet, vand, borde/bænke og bål- og grillplads. Forslaget lægger
op til, at der kan etableres yderligere en primitiv overnatningsplads, hvis behovet er for det.
Med fredningen sikres, at området fastholdes som et område med store rekreative kvaliteter og
muligheder tilgængelige for offentligheden.
…
Med ændringen af naturbeskyttelsesloven i 2004 er det præciseret, at fredningsforslag i og uden for
internationale naturbeskyttelsesområder skal medvirke til at opfylde Danmarks internationale
forpligtelser inden for disse områder. I fredningsområdets nordøstligste hjørne er 17 ha omfattet af
habitatområde nr. 218 for Hammer Bakker østlig del. Habitatområdet, som samlet er på 108 ha,
består overvejende af et gennem mange årtier frivilligt fredet område med delvis skovbevoksede
bakkerygge og dybe dale. Udpegningsgrundlaget for habitatområde 218 er:
• Stor vandsalamander
• Brunvandede søer og vandhuller
• Tørre dværgbusksamfund (heder)
• Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
• Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
• Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
• Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende vand
• Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
• Bøgeskove på morbund uden kristtorn
• Bøgeskove på muldbund
Fredningsforslaget lægger vægt på at forbedre betingelserne for arter og naturtyper i
udpegningsgrundlaget. Således sikre den nye fredning beskyttelse imod fragmentering og fysisk
ødelæggelse som følge af såvel byggeri og anlæg som tilplantning og tilgroning med træer og
buske. Fredningsforslaget sikre også en mere målrettet pleje, som bl.a. tilgodeser netop de arter og
naturtyper, som området er udpeget for, bl.a. bestemmes det, at plejemyndigheden fremover er
forpligtet til at gennemføre pleje i den del af fredningsområdet, som indgår i Natura 2000-område
nr. 218 i et omfang, som bedst muligt understøtter en gunstig bevaringstilstand for de arter og
naturtyper, som området er udpeget for.
…”
Af forslaget fremgår endvidere, at Aalborg Kommune i oktober 2005 vedtog en helhedsplan for
Hammer Bakker. Planen var første samlede bud på, hvordan Hammer Bakkers anvendelse kan
styrkes.
Fredningsforslaget understøtter helhedsplanens visioner. Fredningsområdet ligger i landzone.
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III.

Bemærkninger til fredningsforslaget

Fredningsnævnet har modtaget bemærkninger til fredningsforslaget fra Naturstyrelsen,
Industrigårdens Boliginvest A/S, Herluf E. Nielsen og Karin Larsen.
Naturstyrelsen har i breve af 10. august 2012 og 20. marts 2013 foreslået enkelte konkrete
præciseringer af forslaget, herunder i relation til § 5, stk. 6 og 7, for så vidt angår Avlsgården
Skeldalsvej 17-22. Forslagene er imødekommet.
Industrigårdens Boliginvest A/S har ved brev af 8. oktober 2012 som ejer af ejendommen i
delområde Æ, Avlsgården med tilhørende jordtilliggender uden for lokalplanområdet, men til dels
beliggende i det fredede område, protesteret mod fredningen. Der er principalt nedlagt påstand om,
at Avlsgården, beliggende Skeldalsvej 17-22, Vodskov udtages af fredningsforslaget, således at
Avlsgården alene er omfattet af den gældende fredning fra 1961. Subsidiært nedlægges påstand om,
at ordlyden i frednings-forslagets § 3, stk. 2, ændres således, at ordet ”drives landbrug” udgår af
bestemmelsen samt krav på erstatning. Overordnet finder Industrigårdens Boliginvest A/S ikke, at
der proportionalitet mellem forslagets indgriben i de private lodsejeres ejendomsret og
fredningsforslagets formål.
Aalborg kommune har imødekommet indsigelsen for så vidt angår ordlyden "landbrug", der
indføjes i lokalplanforslaget, henset til at ejendommen er en landbrugsejendom med landbrugspligt
og belånt som sådan. Endvidere er fredningsbestemmelserne i det reviderede forslag ændret således,
at de ikke regulerer landbrugsmæssig drift, herunder brug af pesticider, kalk og salt.
Derimod er påstanden om, at Avlsgården bør udgå af fredningsforslaget ikke imødekommet, men
adgangen til at opføre avls- og driftsbygninger er lempet. Kommunen har endvidere imødekommet
lodsejeren ved ændring i afgrænsningen i lokalplanen nord for maskinhuset, hvorved området syd
for forvalterboligen ikke medtages i lokalplanen, men forbliver i fredningen. Bestemmelser om fri
færdselsret på privatejede arealer samt jagtforbud er i det reviderede forslag udgået.
Herluf E. Nielsen har i brev af 31. marts 2013 protesteret mod fredningen og anført, at det areal,
der nu ønskes inddraget under fredning ikke tidligere har været det. Arealet henstår nu med
hugstmodent træ med høj værdi, som han forhindres i at skove rationelt. Derudover protesterer han
mod, at der langs Gennem Bakkerne, der gennemskærer hans ejendoms vestlige hjørne, skal
udlægges et 25 meter bredt bælte på østsiden. Han mener 2-3 meter vil være tilstrækkeligt. Han
forbeholder sig erstatning.
Sagsrejserne har ikke imødekommet indsigelsen og har fremført, at arealet i sig selv er
fredningsværdigt, som det henligger urørt gennem mange år med en meget blandet skovbevoksning.
Hertil kommer, at fredningen sikrer en sammenbinding af det fredede område. Retten til fri
fladefærdsel på privatejede arealer og forbud mod jagt er dog udgået af forslaget.
På vegne Karin Larsen, der er lejer af et sommerhus på Storemosevej 44, har advokat Peter
Tornvig Fruelund ved mail af 26. februar 2013 henvist til sin mail af 12. juli 2012 til Aalborg
kommune, hvor der protesteres mod fredningen, der efter udløbet af den nuværende lejekontrakt
med udgangen af 2014 ikke forlænges. Der henvises til, at lejers familie gennem mere end 50 år har
benyttet huset som sommerhus. Huset er bevaringsværdigt, hvorfor det indgår som en del af
fredningens formål som led i at bevare de kulturhistoriske værdier.
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Aalborg kommune har ikke imødekommet lodsejerens indsigelser og henvist til, at det dels ikke er
fredningens intentioner, at der skal opretholdes mulighed for sommerhusbebyggelser i området, dels
at lejekontrakter på denne ejendom af samme grund altid har været korttidskontrakter med henblik
på, at lejemålet kunne ophøre inden for en kort tidsmæssig periode.
IV.

Fredningsnævnets bemærkninger

Området ved Hammer Bakker er allerede ved fredningskendelse af 25. august 1961 og deklaration
af 27. september 1961 fredet på baggrund af områdets landskabelige skønhed. Området er gennem
årene blevet bebygget ud fra en restriktiv praksis for beliggenhed og udseende. Nævnet finder, at
det reviderede forslag til fredning af Hammer Bakker i sin helhed opfylder formålene i
naturbeskyttelseslovens § 1 og de indholdsmæssige krav i lovens § 38, jf. bl.a. beskrivelserne
ovenfor og nævnets besigtigelse af området.
Fredning gennemføres således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og § 40, stk. 1, i
overensstemmelse med det reviderede forslag.
Fredningen geografiske udstrækning fremgår af vedhæftede fredningskort og omfatter helt eller
delvist matr.nr. 2c, 2p, 2pk, 2pq, 2ps, 2pt, "æ", 9ap, Vodskov by, Hammer.
Såfremt den samlede erstatning og godtgørelse i anledning af fredningen overstiger 500.000 kr.,
skal Natur- og Miljøklagenævnet efterprøve Fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, uanset om
afgørelsen påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 42.
For fredningen gælder følgende bestemmelser:
§ 1. Fredningens formål
Fredningen har til formål
1. at beskytte og forbedre de landskabelige værdier
2. at beskytte og forbedre de biologiske værdier
3. at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse
overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper
4. at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
5. at udvikle områdets rekreative værdier,
6. at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
7. at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.
§ 2. Bevaring af området
Fredningsområdet, som er på 165,4 ha, skal bevares i sin nuværende tilstand, med mindre en
tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra
fredningsnævnet, f.eks. i forbindelse med naturgenopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse.
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Området skal på sigt udvikle sig til et område med blandet skov og lysåben natur, og med diffuse
overgange mellem skoven og det åbne landskab.

§ 3. Bebyggelse, veje og tekniske anlæg mv.
1. Der må ikke opføres ny bebyggelse. Fredningsnævnet kan tillade, at lovligt eksisterende
bebyggelse genopføres efter brand eller anden hændelig undergang. Det er en forudsætning,
at bebyggelsen har ca. samme størrelse, placering og udformning som den tidligere bebyggelse.
2. Der må heller ikke etableres faste anlæg og konstruktioner, føres luftledninger eller etableres
lysanlæg. Der må ikke anlægges haver, drives landbrug eller gartnerivirksomhed, dog kan
Avlsgården Skeldalsvej 17-22, der er noteret som landbrugsejendom, fortsætte sin lovlige
anvendelse til landbrugsformål. Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg,
skydebaner, motorbaner eller landingspladser for fly eller helikoptere, og der må ikke
etableres oplags- og lossepladser.
3. Uanset bestemmelserne i punkt. 2 kan der foregå teltning på den primitive
overnatningsplads i den nordlige del af fredningsområdet. I tilknytning til den primitive
overnatningsplads kan der desuden etableres en op til 80 m2 stor bålhytte. Fredningen er
ikke til hinder for, at der efter nærmere planlægning kan etableres yderligere en primitiv
overnatningsplads i området med mulighed for teltning.
4. Det eksisterende sommerhus, matr. nr. 2p, Vodskov By, Hammer må kun opretholdes indtil
den eksisterende kontrakt udløber den 31. december 2014. Bygningen må kun anvendes til
servicefaciliteter der understøtter fredningsområdets funktion som rekreativt område og
naturområde, f.eks. ved anvendelse til toilet, info eller udstillinger.
5. Fredningen er ikke til hinder for opsætning af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste,
får og geder mv. Hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang til området, men skal
forsynes med selvlukkende låger, trappebukke eller lignende.
6. Fredningen er ikke til hinder for etablering af små tekniske anlæg (transformere, vandboring
etc.) herunder opstilling af hegn til beskyttelse af vandboringer. Det eksisterende vandtårn
kan bevares ved ophør af funktion som vandtårn. Det må dog kun anvendes til funktioner i
overensstemmelse med fredningens formål, som f.eks. udsigtstårn og udstillinger.
7. Fredningen er ikke til hinder for etableringen af en skovarbejdsplads øst for vandtårnet,
matr. nr. 2p Vodskov by, Hammer på max 2.500 m2 til opbevaring og manøvrering af
tømmer og med en driftsbygning på max. 300 m2. Bygningen skal være en tremmelade
beklædt med træ.
8. Nødvendige primitive læskure til kreaturer, heste, får og geder mv. kan opstilles efter
bestemmelser herom i en plejeplan.
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9. Plejemyndigheden kan afmærke stiforløb, lave ændringer i stinettet og opsætte
informationstavler.
10. Større ændringer i de eksisterende rekreative anlæg, f.eks. mountainbikestinettet, kan finde
sted efter fredningsnævnets godkendelse.
§ 4. Terrænændringer
1. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres.
Råstofferne må ikke udvindes, heller ikke til eget brug.
2. Arkæologiske, geologiske eller andre videnskabelige undersøgelser samt frilæggelse af
vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener fredningens formål, kan finde sted efter
fredningsnævnets forudgående tilladelse.
3. Fredningen er ikke til hinder for, at der etableres 1-2 vandhuller efter nærmere beskrivelse i
en plejeplan og efter fredningsnævnets nærmere godkendelse.
§ 5. Arealernes drift og anvendelse
1. Skovarealet udenfor delområderne 1-7, se kortbilag, skal henligge som urørt skov i fri
udvikling. Dog kan ikke hjemmehørende arter fjernes ved plukhugst, og træer og større
grene til fare for publikums færdsel på veje, og stier kan beskæres eller fjernes efter behov.
2. Skovarealet må ikke drænes, gødes og sprøjtes. Uanset bestemmelserne i punkt. 1 kan op til
50% af skoven efter en plejeplan drives med stævningsskov, græsningsskov, og der kan
foretages udtyndinger i skovranden med henblik på at sikre diffuse overgange mellem skov
og lysåben natur.
3. Skoven i delområderne nr. 1-7, se kortbilag, skal senest i 2019 være afdrevet med henblik på
konvertering af arealerne til lysåbne naturtyper.
4. Efter afdrift af delområderne nr. 1-7 skal naturtilstanden opretholdes hovedsageligt lysåben
med en krondækningsgrad på max. 30% i hvert enkelt delområde. Arealerne må således
gerne indeholde spredt opvækst af krat, småtræer og buske. Arealernes pleje efter
afdrivning, skal i en plejeplan særskilt beskrives.
5. Langs vejen Gennem Bakkerne skal et bælte på 25 meter på hver side af vejen holdes åben.
6. Arealer med græsproduktion, se kortbilag, kan fortsat dyrkes med græs, dog uden brug af
pesticider. Arealerne må alene gødes med husdyrgødning fra dyr i fredningsområdet, så det
sker i et lukket kredsløb. Ved dyrkningsophør skal arealer med græsproduktion overgå til
lysåben natur som græsses, eller hvor der tages høslæt, jf. nr. 7.
7. Arealer, som i dag afgræsses, se kortbilag, skal fortsat enten afgræsses, eller der skal tages
høslæt. Er arealerne lyngklædte, kan lyngen slås. Afgræssede arealer må alene gødes med
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gødning fra de dyr, der græsser i fredningsområdet. Arealer, der afgræsses, må ikke kalkes,
sprøjtes, eller saltes, og der må ikke foretages jordbehandling. Arealerne må dog harves hver
5. år.
8. Jorderne under matr. nr. 2 pq Vodskov by, Hammer, kan dog fortsat drives i almindelig
landbrugsmæssig drift, herunder med sædvanlige afgrødevalg og –omlægninger og med
sædvanlig anvendelse af gødning og pesticider.
9. Delområde A og B, jf. kortbilag, er i dag beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, men er
ved at vokse ud af beskyttelsen. På den baggrund skal disse to arealer plejes ved en
reduktion af vedplanter til max. 30% senest inden for 4 år efter fredningens gennemførelse.
10. Arealet med hestefold, se kortbilag, kan fortsat anvendes til hestefold, og her er det tilladt at
opføre et primitivt læskur i naturmaterialer til dyrene på arealets sydlige del efter
fredningsnævnets nærmere godkendelse.
11. Arealer, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, skal fremover plejes på en måde og i et
omfang, der bidrager til at sikre en gunstig bevaringstilstand for de arter og naturtyper, som
indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
12. Bekæmpelse af officielt udmeldte invasive plantearter og særlige problemarter skal ske i
videst muligt omfang.
13. Den naturlige hydrologi i området skal så vidt muligt fremmes. Nyanlæg af dræn og grøfter,
samt vedligehold eller oprensning af de eksisterende, kan kun ske med fredningsnævnets
godkendelse. Vejgrøften langs ”Gennem Bakkerne” kan dog vedligeholdes efter behov.
§ 6. Naturpleje
1. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan senest 2 år efter fredningens gennemførelse. Den
første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de senere efter behov, dog minimum hvert 15. år.
Den skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventuelle
detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan indeholde forslag til etablering
af primitive publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, bænke og affaldskurve, og opsætning
af sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr.
2. Der skal gives grundejere, forpagtere, og Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale
sig om forslaget til plejeplan.
3. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges den for fredningsnævnet til
afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og
tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 802 af 21. juni 2013.
4. Mål for naturplejen fremgår af § 5.
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§ 7. Offentlighedens adgang.
1. Færdsel til fods og på cykel er tilladt på eksisterende stier og veje. Sporten mountainbiking
må dog alene finde sted på de dertil afmærkede ruter.
2. Færdsel til fods uden for veje og stier er tilladt, dog ikke på de i dag privatejede arealer
(matrikelnumrene 9ap, og 2pq, Vodskov by, Hammer), hvor naturbeskyttelseslovens
almindelige bestemmelser om offentlighedens adgang gælder.
3. Eksisterende stier og markveje må ikke nedlægges. Plejemyndigheden kan i en plejeplan
fastlægge yderligere rekreative stier i området. På private arealer skal dette ske efter aftale
med lodsejeren.
4. Plejemyndigheden kan, af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet, fastsætte regler for
begrænsning af offentlighedens færdsel i området.
§ 8. Bonusbestemmelse
I medfør af fredningen skal visse arealer afdrives som led i naturplejen, som anført på kortbilag.
Dette kræver ingen tilladelse efter skovloven.
§ 9. Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke
vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.
§ 10. Ophævelse af tidligere fredninger
Fredningsdeklaration af 27. september 1961 vedrørende fredning af Hammer Bakker nord for
Aalborg ophæves.
Klagevejledning.
Berettigede til at klage over fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne
afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske
om underretning om sagens afgørelse, statslige eller kommunale myndigheder, hvis interesse
berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have væsentlig interesse i
fredningsforslaget.
Klage indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Klage skal ske inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget. Klagefristen regnes dog altid
fra den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
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Bilag
Areal og lodsejerliste
Kortbilag 1 - fredningskort, jf. pkt. I
Kortbilag 2 - jf. § 5
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Afgørelse
om
erstatningsspørgsmål knyttet til fredning af Hammer Bakker

I.

Indledning

Fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds traf i 1961 bestemmelse om fredning af en del af
Hammer Bakker. Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlige del modtog 22. maj 2012 forslag til
ophævelse af denne fredning som led i en ny samlet fredning af ca. 165 ha i Hammer Bakker,
Aalborg kommune fra Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg kommune. Området ejes af
Aalborg kommune med 148,43 ha, Undervisningsministeriet, der har overdraget 0,17 ha til Aalborg
kommune, Industrigårdens Boliginvest A/S med 11,68 ha samt Henrik og Herluf Elmegaard
Nielsen med 5,13 ha.
Fredningssagen er rejst af Aalborg kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening, jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 3.
Fredningsforslaget er i medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1 og 5, og forretningsordnens
§§ 5 og 6 offentligt bekendtgjort 19. juni 2012 i Statstidende, Nordjyske og Vodskov Avis med
indkaldelse til offentlig møde, der afholdtes 14. august 2012 på Vodskov kro. Frist til fremsendelse
af indsigelser til nævnet blev på mødet fastsat til den 9. oktober 2012, jf. forretningsordnens § 7.
Fredningsnævnet foretog den 14. august 2012 besigtigelse af det område, som foreslås fredet.
På baggrund af de modtagne bemærkninger fremsendte sagsrejserne 12. februar 2013 et revideret
fredningsforslag. Dette har været sendt i høring til de berørte parter og interesserede samt
bekendtgjort i Statstidende, Nordjyske og Vodskov Avis med frist til 1. april 2013 til afgivelse af
supplerende bemærkninger.
Nævnets sammensætning, jf. naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 3, ved behandlingen af denne
fredningssag er formandssuppleant, retspræsident Christian Lundblad, det ministerielt udpegede
medlem Holger L. Holm og det kommunalt udpegede medlem Lasse Puertas Navarro Olsen.
II.

Erstatningsspørgsmål

Fredningsnævnet har modtaget krav om erstatning og godtgørelse fra Industrigårdens Boliginvest
A/S, der indgår i fredningen med 11,68 ha, og Henrik og Herluf Elmegaard Nielsen, der indgår med
5,13 ha. i fredningen, samt Karin Larsen. Der foreligger ikke oplysning om andre private lodsejere
omfattet af fredningen.
Fredningsnævnets udkast til kendelse er ved brev af 4. september 2013 sendt til alle berørte
lodsejere, og efterfølgende er de modtagne krav forelagt for Aalborg kommune og Naturstyrelsen.
De erstatnings- og godtgørelsessøgende er partshørt over bemærkningerne fra Aalborg kommune og
Naturstyrelsen, og de enkelte krav behandles særskilt nedenfor.
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A. Industrigårdens Boliginvest A/S
Ved brev af 19. juni 2013 har Industrigårdens Boliginvest A/S fremsat følgende krav:
”…
godtgørelse for de udgifter, fredningssagen har påført os som lodsejere på matrikelnr. 2pq Vodskov
by, Avlsgården Skeldalsvej 17-22.
Der er tale om udgifter til advokatbistand samt miljørådgivning.
Miljøvurderingen blev foretaget på baggrund af det i fredningsforslagets fremsatte forbud mod at
drive landbrug. Det var derfor nødvendigt at kunne dokumentere, hvilke konsekvenser et sådan
forbud ville få for ejendommens fremtidige anvendelse og et muligt værditab.
Som det fremgår af vedhæftede bilag udgør kravet kr. 29.250,00.
…”
Ved brev af 16. december 2013 har Aalborg kommune bl.a. anført om kravet:
”…
Det fremgår af fakturaer fra Landbo Nord, at der er iværksat et bredt arbejde med sagkyndig
bistand, herunder flere punkter, der ikke umiddelbart ser ud til at have med fredningen at gøre, bl.a.
en miljøvurdering og gennemgang af lokalplanforslag.
Aalborg kommune kan dog ikke vurdere, hvorvidt de forskellige anførte poster er relateret til
fredningen i henhold til de gældende bestemmelser.
…”
Ved brev af 17. december 2013 har Naturstyrelsen bl.a. anført om kravet:
”…
Naturstyrelsen har ikke bemærkninger til, at de fremlagte udgiftsbilag for faktisk afholdte
omkostninger danner grundlag for fredningsnævnets tilkendelse af en passende godtgørelse, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 47, idet opmærksomheden dog henledes på, at enkelte punkter i det
beskrevne arbejde ikke synes at vedrøre fredningen. Det gælder f.eks. gennemgangen af
lokalplanforslag samt forhold vedr. miljøvurdering.
…”
Ved brev af 13. januar 2014 har Industrigårdens Boliginvest A/S bl.a. anført følgende:
”…
Det fremgår klart og tydeligt, at fredningsforslaget, at der er fuldstændig sammenhæng mellem
fredningsforslag og lokalplanforslaget, forstået på den måde, at bliver fredningsforslaget forkastet,
bortfalder lokalplanforslaget og visa versa. Derfor vil det da være virkelig dårlig rådgivning, hvis
ikke en rådgiver sætter sig ind i hele det fremlagte materiale, hvilket jo heller ikke er tilfældet.
Med hensyn til den modtagne rådgivning omkring miljødelen, skal det bemærkes, at vores ejendom
er en landbrugsejendom med landbrugspligt, og det første fredningsforslag ville, hvis det var blevet
vedtaget, have frataget ejendommen muligheden for dyrehold, gødskning m.m. Aalborg Kommune
kunne eller ville ikke på daværende tidspunkt oplyse de på ejendommen godkendte miljø- og
dyreholdsforhold, hvilket i relation til at opgøre et evt. erstatningskrav var essentielle. Derfor har
det naturligvis været nødvendigt at få dette arbejde udført. Hvis ikke der var blevet fremsat et så
vidtrækkende fredningsforslag, havde vi ikke haft nødvendigt at søge sagkyndig hjælp.
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Derfor fastholder vi, at der skal betales det krævede beløb for ekstern rådgivning jf.
naturbeskyttelseslovens § 42, samt en passende erstatning for de oceaner af timer, som vi internt i
selskabet har brugt til møder med Kommune, Fredningsnævnet, advokater og lejere m.m. Løseligt
opgjort har undertegnede brugt min. 100 timer, som jeg normalt udfakturerer til Kr. 750,- pr. time.
…”
Suppleret af brev af 15. januar 2014, hvori følgende er anført:
”…
Som tillæg til ansøgning om godtgørelse af udgifter vedrørende fredningssag FS 21/2012, gør vi
hermed gældende, at vi forhøjer det krævede beløb med 75.000,00.
Beløbet skal dække udgiften til min. 100 timer, der internt i Industrigårdens Boliginvest A/S er
brugt til møder med Kommune, Fredningsnævnet, advokater og lejere m.m.
Timer af den karakter udfaktureres normalt til Kr. 750,00 pr. time.
Det samlede krav om erstatning udgør nu:
Ialt
…”

29.250,00
75.000,00
104.250,00

Fredningsnævnets begrundelse
Fredningsnævnet finder under hensyntagen til fredningssagens forløb, herunder med fremsættelse af
et revideret fredningsforslag, at Industrigården Boliginvest A/S’ anvendelse af ekstern sagkyndig
bistand har været relevant. Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte de
dokumenterede udgifter til denne bistand omfattet af naturbeskyttelseslovens § 47.
Fredningsnævnet har ikke hjemmel til at fastsætte godtgørelse for partens egne udgifter til
deltagelsen i fredningssagen, hvorfor kravet på 75.000 kr. afvises.
B. Henrik og Herluf Elmegaard Nielsen
Ved brev af 30. oktober 2013 har Henrik og Herluf Elmegaard Nielsen bl.a. anført følgende om
deres krav:
”…
Vi har modtaget deres skrivelse af 04.09.2013, hvori fredningen af vort areal matr.nr. 9 ap m.fl.,
Vodskov By, Hammer (hos os registreret som parcel nr. 1 af matr. Nr. 9 a) fastholdes uanset, at vi
ved tidligere fremsendte skrivelser har anmodet om, at arealet ikke bliver omfattet af fredningen.
Arealet har ikke som øvrige arealer under fredningen været pålagt fredskovpligt. Så vidt vi kan se,
er andre tilsvarende arealer i området uden fredskovpligt, ikke inddraget under fredningen.
Når den offentlige myndighed alligevel fastholder fredning af det os tilhørende areal, har vi
nedenstående opgjort vort erstatningskrav under betingelse af, at erstatningsudbetalingen opfylder
kravene i ejendomsavancebeskatningslovens § 11 om skattefrihed for erstatningsudbetalinger samt
under betingelse af, at det oplyste areal på 5,12 ha er korrekt jvnf. Det nedenfor anførte.
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Som vi tidligere har tilkendegivet, tilgodeser de i fredningsforslaget oplyste erstatningsbeløb for det
os tilhørende areal ikke på nogen måde det tab, den værdiforringelse og de omkostninger, som
fredningen vil påføre os.
Arealet er i dag en del af vor landbrugsejendom og har i en lang årrække været beplantet med
nåletræer. Senere er der også plantet bøgetræer. Arealet har ikke hidtil været omfattet af
fredskovspligt og kan i dag drives både som skov og som landbrugsjord med almindelige
landbrugsafgrøder.
Vor landbrugsejendom er en meget gammel Vodskov ejendom, der før udflytning var beliggende i
Gl. Vodskov i skovens nærhed. På daværende tidspunkt var arealet drevet som almindelig
landbrugsjord.
Arealet er således for nærværende ikke pålagt særlige begrænsninger af nogen art ved
landbrugsmæssig drift. Derfor er den byrde, der påtvinges os, væsentlig større end den byrde de
øvrige lodsejere, som hidtil har været underlagt fredskovspligt, bliver pålagt. En fredning af arealet
er således et væsentligt indgreb i vor ejendomsret og dispositionsret med betydelige konsekvenser
for arealets værdi i handel og vandel til følge.
Endvidere anføres, at vi ikke er enige i det fredningsforslaget oplyste areals størrelse på 5,13 ha,
som vi derfor må tage forbehold overfor. Ifølge vore noteringer er vort areal, der planlægges
fredning på ca. 5,8 ha.
Under betingelse af at ovenstående forudsætninger om, at kravene til erstatningsudbetalingen i
ejendomsavancebeskatningslovens § 11 er opfyldt samt under forbehold for arealets størrelse, har vi
opgjort følgende erstatningskrav:
Tab i kr.
Tab på handelsværdi
Arealet indgår i vor landbrugsejendom, hvor jord med en
Tilsvarende bonitet i dag vil have en værdi på 150
t.kr. pr. ha. Ved 5,13 ha svarende til
769.500 kr.
Som fredet areal forventes arealet at have en værdi på
25 t.kr. pr. ha.
Ved 5,13 ha svarende til

128.250 kr.

641.250

Tab på hugstmodent træ og ikke hugstmodent bøgetræ
Anslået 2,5 ha til 90 t.kr. pr. ha.

225.000

Tab på fremtidige indtjeningsmuligheder
4 t.kr. pr. ha i 25 år
Ved 5,13 ha svarende til

513.000

Tab som følge af de i fredningsforslaget indeholdte
krav til arealets drift og anvendelse
Rydningsomkostninger ved etablering af et 25 m bredt bælte
ved vejen Gennem Bakkerne

45.000
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Afsat til omkostninger ved juridisk og fagmæssig bistand

15.000

Samlet tab ved 5,13 ha
1.439.250
I tab på fremtidige indtjeningsmuligheder er indregnet tab som følge af mistet ret til dræning,
gødskning, ukrudtsbekæmpelse m.v.
Det oplyses endeligt at arealet ejes med 20% af Henrik E. Nielsen og med 80% af Herluf E.
Nielsen.
…”
Ved brev af 16. december 2013 har Aalborg kommune bl.a. anført til kravene:
”…
I erstatningsansøgningen fremføres, under henvisning til, at arealet i dag ikke er fredet eller omfattet
af fredskovpligt, at skoven frit vil kunne konverteres til landbrugsjord og drives med almindelige
landbrugsafgrøder.
Under henvisning til reglerne om VVM, er det kommunen opfattelse at denne forudsætning ikke er
korrekt.
Det fremgår af reglerne om VVM, at en rydning og opdyrkning af skov skal anmeldes til
kommunen (jf. Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning).
Rydning og opdyrkning af skoven skal anmeldes til kommunen efter bekendtgørelsens bilag 2, stk.
1b og 1d:
Stk. 1b. Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise
naturområder til intensiv landbrugsproduktion (jf. bilag 2, stk. 1b).
Stk. 1d. Nyplantning og rydning af skov med henblik på anden arealudnyttelse skal
anmeldes til kommunen (jf. bilag 2, stk. 1d).
Kommunen skal herefter foretage en screening og vurderer hvorvidt det anmeldte er VVM pligtigt
efter bekendtgørelsens bilag 3 (Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få
væsentlig indvirkning på miljøet).
Under henvisning til bilag 3, stk. 2 vedr. ”naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og
regenereringskapasitet i området” er det kommunens opfattelse at rydning og opdyrkning af skoven
sandsynligvis skal vurderes som værende VVM-pligtig, dvs. udløser krav om udarbejdelse af et
kommuneplantillæg med VVM og habitatkonsekvensvurdering.
Skoven er bl.a. sandsynligt levested for flere dyrearter beskyttet efter EU-habitatdirektivets bilag
IV, herunder potentielt rasteområde for stor vandsalamander, og et helt oplagt yngle- og
rasteområde for flere arter af flagermus.
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Specifikke bemærkninger
Ad) Tab på handelsværdi
Det fremsatte erstatningskrav på 150.000 kr/ha forudsætter, at arealet kan sidestilles med almindelig
landbrugsjord, jf. ovenstående bemærkninger.
Herudover og helt uafhængigt af VVMreglerne, er det Kommunens umiddelbare opfattelse at
arealet ikke er særlig attraktivt/realistisk som landbrugsjord. Dels ligger arealet som en lang smal
tarm helt omgivet af skov og natur, hvilket gør at arealet er dårligt arronderet med besværet
adgangsforhold og dyrkningsbetingelser.
Dels vil en omlægning fra skov til landbrugsjord (oprydning, rodfræsning)i sig være økonomisk
bekostelig – kommunen skønner minimum 40.000 kr./ha.
Ved 5,13 ha svarende til 205.200 kr.
Ad) Tab på hugstmodent træ og ikke hugstmodent bøgetræ
Er i erstatningskravet anslået til 2,5 ha til 90.000 kr. pr. ha. Kommunen læser dette som et
erstatningskrav på 43.860 kr. pr. ha, ved 5,13 ha svarende til 225.000. Kommunen vurderer at et
erstatningskrav i den størrelsesorden er en realistisk værdifastsættelse.
Ad) Tab på fremtidige indtjeningsmuligheder
Bør ikke medregnes idet tabet allerede er dækket af ovenstående poster
Ad) Tab på omkostninger til juridisk og fagkyndig bistand
Kommunen kan ikke på det foreliggende grundlag se udgiften dokumenteret.
Ad) Tab som følge af de i fredningsforslaget indeholdte krav til arealets drift og anvendelse
Posten bør udgå, da det er plejemyndighedens (kommunen) ansvar at etablere et 25 meter bredt
bælte ved vejen Gennem Bakkerne. Ejer har således ingen rydningsomkostninger.
Efter nærmere aftale med plejemyndigheden, har ejeren dog mulighed for selv at stå for plejes
gennemførelse.
…”
Ved brev af 17. december 2013 har Naturstyrelsen bl.a. anført til kravene:
”…
Det bemærkes, at det på det foreliggende grundlag er uafklaret, om der ville kunne opnås VVMtilladelse til rydning og opdyrkning af skovarealerne til landbrugsformål. Såfremt en overgang til
opdyrkning skulle gennemføres, ville der dog være en række omkostninger forbundet hermed, som
også kommunen bemærker. Det skal endvidere påpeges, at den pågældende jord efter det oplyste i
sagen har en meget dårlig bonitet.
Sagen kan på en del punkter sammenlignes med sagen om fredning af naturskov på Frendrup Hede i
Rebild kommune, som vil være fredningsnævnet bekendt. Sagens afgørelse vedlægges.
Taksationskommissionen tilkendte i den pågældende sag 50.000 kr./ha. for arealer, der kunne have
været omlagt til landbrugsformål.
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I nærværende sag er der dog tale om arealer med en lavere værdi (ifølge lodsejerens egne
oplysninger 150.000 kr./ha. som landbrugsjord, og den reelle værdi kan være lavere – i Frendrup
Hede skønnede Taksationskommissionen en værdi på 200.000 kr./ha) ligesom de foreslåede
fredningsbestemmelser rummer mulighed for fortsat skovning af ikke-hjemmehørende arter ved
plukhugst. Begge forhold tilsiger altså, at der i nærværende sag skal fastsættes en lavere erstatning.
Det er på denne baggrund Naturstyrelsens opfattelse, at erstatningen for ejendommen matr. Nr. 9ap
Vodskov By, Hammer må fastsættes til ikke højere end ca. 30.000 kr./ha til fuld erstatning for alle
de restriktioner, som arealerne pålægges ved fredningen. Efter praksis anses tabet ved fredningen at
være fuldt ud erstattet ved en sådan erstatning for nedgangen i arealernes handelsværdi – der er
således ikke grundlag for herudover at erstatte tab af fremtidige indtjeningsmuligheder, tab på
hugstmodent træ m.v.
Dette erstatningsniveau er højere end forudsat i budgetoverslaget. Dette skyldes, at bestemmelsen
om skovens drift er lidt me
re vidtgående end bestemmelserne i sagen om Gl. Lundeborg. Kommunen har dog oplyst, at
skovarealet har et højt naturindhold, og Naturstyrelsen vil derfor ikke udtale sig imod
gennemførelse af den mere vidtgående bestemmelse, under forudsætning af et erstatningsniveau
som ovenfor beskrevet.
Som omtalt af kommunen, vil kommunen som plejemyndighed gennemføre rydningen af 25 m
bæltet langs vejen Gennem Bakkerne uden udgift for ejeren – og de fældede træer tilfalder ejeren,
hvis han ønsker det. Der ses således heller ikke at være grundlag for den påberåbte erstatning for
rydningsomkostninger.
…”
Ved brev af 20. januar 2014 har Henrik og Herluf Elmegaard Nielsen bl.a. anført følgende:
”…
Som det fremgår af skrivelserne fra AK og MM tilslutter man sig, som anført af os, at arealet er
landbrugsjord i tilknytning til vort landbrug på matr. nr. 9 a m.fl.
I begge skrivelser tilkendegives der usikkerhed om, hvorvidt der kan kræves en VVM redegørelse,
herunder om en sådan ville have nogen betydning. På denne tvivlsomme baggrund finder vi ikke
grundlag for, at denne usikkerhed med rimelighed kan medtages til skade for os ved udmåling af
erstatning.
Det skal i den sammenhæng tilføjes, at det er fejlagtigt, når AK oplyser, at arealet støder op til skov.
Den væsentligste del af arealet støder på begge sider op til landbrugsjord med bl.a. græsmarker til
dyrehold og foder.
Det er heller ikke korrekt, når det anføres, at arealet ikke er hensigtsmæssigt for landbrugsmæssig
drift som følge af, at arealet er en ”lang smal tarm”. Det forholder sig lige modsat, idet arealet er let
dyrkbart med lange agrer, der gør at det er velegnet til hensigtsmæssig maskindrift.
Endelig er det heller ikke korrekt, når det anføres, at der er dårlige adgangsforhold, idet arealet
støder direkte op til den gennemgående vej ”Gennem Bakkerne” fra Vodskov til Grindsted. En del
af vejen ligger rent faktisk på en lille del af arealet. Desuden er der særdeles gode vejforhold til
arealet omkring gården ”Skeldal”.
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Til erstatningskravets enkelte punkter bemærkes i øvrigt:
Tab på handelsværdi
I skrivelse fra AK er anført, at rydning af arealet er ”økonomisk bekosteligt” og der er anført et
beløb på 40.000 kr. pr. ha. Hvor AK har dette beløb fra er ikke oplyst, men vi har jævnligt fået
henvendelser om rydning af et stykke af arealet og der har herunder været tilbud om rydning uden
udgifter for os mod at tilbudsgiver måtte anvende den på arealet værende træmasse til flis, brænde
l.l. Vi finder der derfor ikke rimeligt, at en udgift af denne art skal tages i betragtning.
Det er endvidere oplyst, at jorden skulle have en meget dårlig bonitet. Vi er ikke bekendte med, at
der skulle være en dårlig bonitet, os bekendt er der en udmærket bonitet på de landbrugsarealer, der
grænser op til vort areal og er beliggende på begge sider. Vi vil derfor umiddelbart antage at vort
areal har samme bonitet.
I øvrigt skal vi påpege, at den i vort erstatningskrav anførte pris for landbrugsjord sat meget lavt.
Vi kan heller ikke tilslutte os de af MM fremførte kommentarer om erstatningens størrelse, da de
har baggrund i helt anderledes forhold end der foreligger her. Det kan da desuden ikke være et
sagligt argument, at ”dette erstatningsniveau er højere end forudsat i budgetoverslaget”.
Vi har bemærket, at der ikke fra AK eller MM er kommentarer til vor opgørelse af det fredede
areals værdi, hverken før eller efter fredningen.
Tab på hugstmodent træ og ikke hugstmodent træ
Efter vor opfattelse er det ikke korrekt, når AK opgør tabet som 5,13 ha á 43.860 kr. pr. ha. selv om
arealet vel kan være større end det af os opgjorte 2,5 ha. Da erstatningsbeløbet som sådant ikke er
påvirket af beregningsmetoden, har vi ikke yderligere bemærkninger hertil.
Tab på fremtidige indtjeningsmuligheder
Ved enhver indgriben i ejendomsretten skal der ydes ejerne fuld erstatning for det tab, som de
direkte eller indirekte bliver påført. Dette tab omfatter både den værdi som den faste ejendom, i
dette tilfælde jorden, måtte have samt det tab som ejer lider ved ikke at have ejendommen/jorden til
rådighed for en fremtidig indtjening. Enhver virksomhed kan have sine værdier i materielle
anlægsaktiver (f.eks. fast ejendom) og i immaterielle aktiver (f.eks. goodwill). Når der foreligger
goodwill er det i en bestående virksomhed udtryk for en fremtidig indtjeningsværdi.
Det bemærkes særskilt at indtjeningen vil blive påvirket af, at der ikke længere må ske dræning,
gødskning, ukrudtsbekæmpelse m.v. Desuden vil arealet blive frataget muligheden for EU-ha.støtte
svarende til ca. 2.100 kr. ha. pr. år.
Tab som følge af de i fredningsforslaget indeholdte krav til arealets drift og anvendelse
Såfremt udgifterne ved rydning af et 25 m bredt bælte ved vejen Gennem Bakkerne som oplyst
afholdes af AK, er jeg enig i, at det anførte beløb på 45.000 kr. udgår af erstatningsopgørelsen.
Afsat til omkostninger til juridisk og fagmæssig bistand
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Der er ikke for nærværende afholdt udgifter af denne art. Men det er vor formodning, at sådanne
udgifter kan opstå senere, hvorfor der foreløbigt er afsat et mindre beløb hertil. Indtil videre er alene
anvendt mange års erfaring i opgørelse af erstatningskrav fra min virksomhed i øvrigt.
…”
Fredningsnævnets begrundelse
Fredningsnævnet lægger indledningsvis til grund, at der er tale om landbrugsjord med en
beliggenhed en kvalitet, som anført i fredningsforslaget. På den baggrund bemærker
fredningsnævnet følgende til de enkelte krav:
Handelsværdi.
Efter de foreliggende oplysninger finder fredningsnævnet efter en samlet vurdering, at kommunens
skøn forekommer realistisk, og nævnet tilslutter sig en værdi på 40.000 kr./ha., svarende til
svarende til 205.200 kr. for arealet på 5,13 ha.
Hugstmodent træ og ikke hugstmodent bøgetræ.
Med fastsættelsen af erstatningen for den samlede fredning og dermed værdiansættelsen pr. ha.,
finder fredningsnævnet, at kravene i relation til træ er omfattet heraf. Erstatningskravet på 225.000
kr. afvises derfor.
Andre fremtidige indtjeningsmuligheder.
Fredningsnævnet finder, at sådanne indtjeningsmuligheder tillige som udgangspunkt er omfattet af
den samlede erstatning, og at der ikke foreligger dokumentation for eventuelle krav eller i øvrigt
grundlag for at fravige udgangspunktet. Et eventuelt erstatningskrav for mistede fremtidige
indtjeningsmuligheder afvises derfor.
Omkostninger til juridisk og fagkyndig bistand.
Fredningsnævnet har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 hjemmel til at fastsætte en passende
godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under fredningssagens behandling. Denne
hjemmel omfatter ikke fastsættelse af erstatning eller godtgørelse for egen aktivitet knyttet til
sagens behandling. Da der ikke foreligger dokumentation for afholdte udgifter til ekstern sagkyndig
bistand, afvises kravet på 15.000 kr.
Arealets drift og anvendelse.
Fredningsnævnet finder, henset til at Aalborg kommune har påtaget sig at varetage denne opgave, at
der ikke foreligger et tab. Erstatningskravet på 45.000 kr. afvises derfor.
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C. Karin Larsen
Ved brev af 31. oktober 2013 har advokat Peter T. Fruelund anført følgende om Karin Larsens krav:
”…
Indledningsvis bemærkes, at der er tale om en bygning på lejet grund, hvor lejer i henhold til
lejekontrakterne uanset, der stedse har været tale om tidsbegrænsede lejekontrakter, der altid blev
forlænget ved udløb, har været forpligtet til ”at sørge for, at huset vedligeholdes således, at dets
udseende ikke virker skæmmende for omgivelserne”.
Det fremgår af udkast til fredningskendelse, § 3, pkt. 4, at det eksisterende sommerhus, matr.nr. 2 p
Vodskov by, Hammer må kunne opretholdes, indtil den eksisterende kontrakt udløber den 31.
december 2014. Bygningen må kun anvendes til servicefaciliteter, der understøtter
fredningsområdets funktion, som rekreativt område og naturområde, f.eks. ved anvende til toilet,
info eller udstillinger.
På den baggrund er det for Karin Larsen uklart, om Fredningsnævnet forventer, at Karin Larsen ved
udløb af lejekontrakten nedriver og bortskaffer sommerhuset eller om sommerhuset ønskes
bibeholdt, hvorved erstatningskravet må skulle beregnes som en ”købesum” til kommunen, der må
formodes at ville benytte bygningen fremadrettet i overensstemmelse med fredningskendelsens
formål.
Pkt. 1
Såfremt bygningen fremadrettet ønskes anvendt, nedlægges der påstand om, at erstatningen bør
fastsættes til værdien i handel og vandel af et tilsvarende sommerhus på lejet grund. Da der er tale
om liebhaveri gøres det gældende, at erstatningen bør fastsættes i intervallet 350.000 – 500.000.
Hertil kommer udgifter til advokatbistand, der på nuværende tidspunkt kan opgøres til ca. kr.
15.000 incl. moms.
Pkt. 2
Såfremt Fredningsnævnet forudsætter, at bygningen skal nedrives af lejer, kan tabet opgøres
således:
Omkostninger i forbindelse med nedrivning og bortskaffelse af Mosehuset

kr. 37.500,00

Advokatbistand i forbindelse med fredningssagen, skønsmæssigt

kr. 15.000,00

Nødvendige renoveringer af ejendommen for at sikre, at ejendommen jfr.
lejekontrakten til stadighed fremstod i god stand, udregnet på baggrund
af afholdte omkostninger omregnet til 2012-niveau på baggrund af forbrugerprisindekset
(Dette indeholder bl.a. udgifter i forbindelse med udskiftning af lægter,
nyt stråtag, efterfølgende løbende reparationer af stråtag, nye rykningsplanker, støbning af betongulv, ståltag, ny skorsten med skorstenspibe og
nyt brændeskur).

kr. 140.529,00

Købesummen for sommerhuset i 1960 var kr. 2.000,00 svarende til
på baggrund af ændringen i forbrugerprisindekset fra 1960 til 2012

kr. 25.492,00

I alt

kr. 218.521,00
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Til støtte for, at der bør betales erstatning uanset, om huset skal genanvendes eller ikke skal
genanvendes gøres det gældende, at der på baggrund af formuleringen af lejekontrakten er afholdt
ikke ubetydelige beløb til renovering og fornyelse af ejendommen for at sikre, at denne til stedse er
fremstået i vel vedligeholdt stand og ikke virket skæmmende på omgivelserne. Hovedparten af disse
omkostninger havde ikke været nødvendige, såfremt det reelt havde været hensigten, at
lejekontrakterne ikke løbende kunne forventes fornyet.
Karin Larsen har således haft en berettiget forventning om, at lejekontrakterne blev fornyet efter
udløb, idet det blot var af formelle årsager, at der var tale om en tidsbegrænset lejekontrakt.
…”
Ved brev af 16. december 2013 har Aalborg kommune bl.a. anført til kravene:
”…
Erstatningsansøgning fra Karin Larsen
Lejeaftalen udløber den 31. december 2014.
Aalborg kommune kan bekræfte, at lejeaftalen ikke beskæftiger sig med hvad der skal ske med
huset når lejeaftalen ophæves.
Det er kommunens holdning at ejer enten kan vælge:
 Vederlagsfrit at lade bygningen stå til kommunens overtagelse, eller
 For egen regning og risiko, at nedrive og medtage bygningen, blot grunden reetableres.
Konklusionen i begge situationer er, at der ikke skal udbetales erstatning.
I forhold til de øvrige anførte synspunkter henviser kommunen til lejeaftalen, vedlagt som bilag.
…”
Ved brev af 17. december 2013 har Naturstyrelsen bl.a. anført til kravene:
”…
Vedr. Karin Larsen v/ adv. Peter Tornvig Fruelund
Med henvisning til Aalborg Kommunes bemærkninger (herunder også de bemærkninger tidligere i
sagen, som refereres i det foreliggende udkast til fredningsafgørelse) samt indholdet af den
foreliggende lejekontrakt, må det lægges til grund, at Karin Larsen ikke har kunnet have nogen
berettiget forventning om, at lejekontrakten kunne forlænges efter kontraktens udløb.
Spørgsmålet om, hvorvidt bygningen skal bibeholdes på stedet efter kontraktens udløb eller fjernes,
må efter Naturstyrelsens opfattelse fuldt ud afklares mellem kontraktens parter. Naturstyrelsen
lægger til grund, at fredningen skal forstås således, at fredningen ikke vil være til hinder for, at
bygningen fjernes, ligesom fredningen ikke vil være til hinder for, at bygningen opretholdes (men
da alene til anvendelse til de beskrevne formål). Fredningsnævnet har mulighed for evt. at
tydeliggøre dette yderligere ved justering af bestemmelsens udformning.
Det er på denne baggrund Naturstyrelsens opfattelse, at de fremsatte erstatningskrav vedr.
sommerhuset er fredningssagen uvedkommende og i deres helhed må afvises.
…”
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Ved brev af 8. januar 2014 har advokat Peter T. Fruelund på vegne af Karin Larsen anført følgende:
”…
Under henvisning til Fredningsnævnets E-mail af 3/1 2014 kan jeg oplyse, at bemærkningerne fra
Aalborg Kommune samt fra Miljøministeriet/Naturstyrelsen giver anledning til følgende
supplerende bemærkninger fra Karin Larsens side:
Som det fremgår af det allerede indsendte materiale, har ejendommen i en meget lang årrække
været udlejet på tidsbegrænsede lejekontrakter, der uden undtagelse alle er forlænget efter udløbet
af tidsbegrænsningsperioden.
Der er således via kommunens handlinger skabt berettiget forventning om, at lejekontrakten altid
ville blive forlænget ved udløbet af fristen og det fastholdes således, at erstatning skal beregnes ud
fra almindelige betragtninger i forbindelse med bortfald af lejemål i forbindelse med ekspropriation,
hvor lejer skal have dækket det fulde tab.
Karin Larsen og dennes forgængere har betalt for selv den fysiske ejendom, løbende
vedligeholdelse og forbedringer, der er afholdt på ejendommen i tillid til, at lejekontrakterne ville
blive forlænget, idet tidsbegrænsningen i lejekontrakterne blot var af formel karakter og ikke af reel
karakter. På trods af indholdet af lejekontrakterne har der heller ikke tidligere i forbindelse med
ejerskifte været problemer med at få forlænget lejeaftalerne.
Det fastholdes således, at Karin Larsen skal have erstatning for det tab, der er lidt som følge af
ophør af lejeforholdet og de begrænsninger for den fremtidige brug fredningen medfører. I det
omfang kommunen kræver bygningerne fjernet, skal udgifterne til fjernelse af bygningerne
ligeledes indgå erstatningen således, at Karin Larsen holdes skadesløs.
…”
Fredningsnævnets begrundelse
Det fremgår af fredningskendelsens § 3, stk. 4, at det eksisterende sommerhus, matr. nr. 2p,
Vodskov By, Hammer kun må opretholdes indtil den eksisterende kontrakt udløber den 31.
december 2014. Fredningsnævnet lægger til grund, at der mellem Aalborg kommune og Karin
Larsen er indgået lejeaftale, og at fredningen ikke griber ind i dette lejeforhold.
På den baggrund finder fredningsnævnet ikke, at fredningen i sig selv berettiger til erstatning.
Henset til, at Karin Larsens lejerettigheder ikke er berørt af fredningen, findes Karin Larsen ikke
berettiget til godtgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 47.
III.

Fredningsnævnets afgørelse

Industrigården Boliginvest A/S tillægges godtgørelse med 29.250 kr.
Industrigården Boliginvest A/S’ krav om yderligere godtgørelse på 75.000 kr. afvises.
Henrik og Herluf Elmegaard Nielsen tillægges erstatning på 205.200 kr.
Henrik og Herluf Elmegaard Nielsen tillægges ikke godtgørelse.
Karin Larsen tillægges hverken erstatning eller godtgørelse.
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Erstatningsbeløbet forrentes i medfør af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4.
Klagevejledning.
Berettigede til at klage over fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne
afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske
om underretning om sagens afgørelse, statslige eller kommunale myndigheder, hvis interesse
berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have væsentlig interesse i
fredningsforslaget.
Klage indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Klage skal ske inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget. Klagefristen regnes dog altid
fra den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

10-02-2012

Lb.nr.:

Matr.nr.:
Ejerlav:

Ejer:

Ønskes fredet:

Ca.ha.
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Heraf omfattet af NBLs
bestemmelser om:
beskyttelse
slinier
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sø / å §16
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-do-
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1

Alt
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1
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Fred. dekl. 25-08-1961

44,77
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Herluf Ellersgaard Nielsen
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-

-

-
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-
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-

-
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0,13
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-
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-
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Fred. dekl. 25-08-1961
Del af fredskov
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-

-
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Bilag 1

DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 08171.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjylIandsydfredningsnaevn.dk

Den 25. august 2015
FN-NJS 22/2015: Råvandsanlæg i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 2. juni 2015 fra Vodskov Vandværk A.m.b.A.
modtaget en ansøgning om tilladelse til på matr.nr. 2p, 2ps, 36a og 71, alle
Vodskov by, Hammer at etablere et nyt råvandsanlæg fra eksisterende ind
vindingsanlæg i Hammer Bakker, Storemosevej 46 vis eksisterende ad
gangsvej til matr.nr. 71, Gl. Hedevej til Drøvten Vandværk, Drøvten 5,
Vodskov.
Efter besigtigelse af arealerne har fredningsnævnet besluttet at meddele dis
pensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.
Arealerne er omfattet af oprindelig fredningsdeklaration af 25. august 1961
samt forslag til fredning af arealer i Hammer Bakker, fremsat i maj 2012 og
efter fredningsnævnets afgørelse af 25. marts 2014 påklaget til Natur- og
Miljøklagenævnet. Det fremgår af de gældende fredningsbestemmelser, at
formålet med fredningen blandt andet er at beskytte og forbedre de landska
belige og biologiske værdier samt udvikle områdets rekreative værdier samt
offentlighedens adgang. Der må ikke foretages terrænændringer og derfor
heller ikke opfyldes, graves eller planeres.
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at ansøgeren har forsøgt at placere det
nye råvandstracé under størst mulig hensyntagen til berørt natur, lodsejere
og vådområder mm. på strækningen.
Naturstyrelsen har i en udtalelse af 28. juli 2015 anført, at kun delstræknin
ger af den projekterede vandledning er placeret i det fredede område. Disse
strækninger fremgår af det fremsendte materiale.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10.
august 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dom
mer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roe
sen og det kommunalt udpegede medlem Peter Haigren. For Aalborg Kom
mune, Teknisk Forvaltning mødte Flemming Helsing, for Danmarks Natur
fredningsforening mødte Steen Birkedal og fra ansøgerne mødte Henning
Poulsen, Gunnar Sørensen og Per Jensen.
Ansøgerne oplyste supplerende, at der vil ske fuld retablering efter etable
ring af rørledningen, hvor der oven på jorden alene vil være 2 brønde i en
miljøkasse med en højde på Ca. i meter. Kun en del af projektet er beliggen
de i fredet område.
Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen be
mærkninger.

Side 2/3
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen og fredningsforslaget ved Hammer Bakker har blandt andet til
formål at sikre områdets landskabelige og biologiske værdier samt udvikle
områdets rekreative værdier samt offentlighedens adgang. Der må ikke fore
tages terrænændringer og derfor heller ikke opfyldes, graves eller planeres.
Det ansøgte kræver derfor at fredningsnævnet skal meddele dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en bestemmelse, såfremt det ansøgte ikke stri
der mod fredningens formål.
På baggrund af oplysninger om tracéets fremføring, samt at terrænet efter
fremføring af vandledningen retableres fuldstændigt, kan fredningsnævnet
meddele dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Det påhviler ansøgeren selv at indhente tilladelser fra andre myndigheder i
det omfang dette måtte være påkrævet.
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 amnodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Side 3/3
Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.
En dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poul Roesen,
Peter Halgren Madsen,
Naturstyrelsen, København,
Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Vodskov Vandværk A.m.b.a. att. Niels Bell.

jf.

Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461.
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 12. oktober 2017

FN-NJS-35-2017: Ansøgning om tilladelse til gravearbejder i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 11. september 2017 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at gennemføre gravearbejder på matr.nr. 2 p, Vodskov by, Hammer. Ansøgningen er indsendt af Nord
Energi Fibernet A/S. Aalborg Kommune er lodsejer.
Fredningsnævnet har efter høring af Danmarks Naturfredningsforening besluttet at behandle sagen som
formandsafgørelse i medfør af forretningsordenen for fredningsnævn § 10, stk.5. Fredningsnævnet har
besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning af
arealer i Hammer Bakker, der er en tilstandsfredning, som blandt andet har til formål at beskytte og
forbedre de landskabelige og biologiske værdier, at udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og
lysåben natur, samt diffuse overgange imellem disse med en høj andel af lysåbne naturtyper samt at sikre
og forbedre offentlighedens adgang og udvikle områdets rekreative værdier. Fredningen har bestemmelser
om, at der ikke må foretages terrænændringer.
Aalborg Kommune oplyser i ansøgningen, at der projekteres gravet et tracé i 45 cm’s dybde og i en bredde
på 20 cm. i et vejareal. Kommunen har overfor ansøgeren stillet som krav til tilladelse blandt andet, at der
sker fuld retablering efter gravearbejderne. Kommunen har yderligere oplyst, at det nærmeste
Natura2000-område er beliggende ca. 380 meter fra vejen og vurderer, at det ansøgte i kraft af afstanden
og indgrebets beskedne karakter ikke vil have negative påvirkninger på arter og naturtyper i
udpegningsgrundlaget. Danmarks Naturfredningsforening er hørt og har ikke bemærkninger mod det
ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer i Hammer Bakker 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 af den anførte beskedne karakter ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Idet fredningsnævnet endvidere lægger til grund, at der i alt væsentligt alene foretages gravearbejder i
vejtracéet, samt at der sker fuld retablering af arealerne efter endt gravearbejde, 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 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.
2

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.
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Poul Roesen,
Peter Halgren Madsen,
Miljøstyrelsen, København,
Aalborg Kommune, sagsnr. 2017-043337,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Nord Energi Fibernet A/S

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

Den 25. oktober 2018

FN-NJS-31-2018: Ansøgning om tilladelse til at opføre nyt indgangsparti på Vandtårnet i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 23. august 2018 fra Aalborg Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at etablere et nyt indgangsparti på matr.nr. 2p Vodskov by, Hammer – Vandtårnet i Hammer
Bakker – beliggende Pitsvej 6, 9310 Vodskov. Ansøgningen er indsendt af Foreningen Vandtårnet i Hammer
Bakker ved formanden Erling Larsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning af arealer i
Hammer Bakker, der har til formål






At beskytte og forbedre de landskabelige værdier,
At beskytte og forbedre de biologiske værdier, at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur
mellem skov og lysåben natur samt diffuse overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne
naturtyper,
At beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
At udvikle områdets rekreative værdier,
At sikre og forbedre offentlighedens adgang, at understøtte Danmarks nationale traktatmæssige
forpligtelse for at beskytte naturren, herunder at sikre udpegningsgrundlaget for habitatområde nr.
218.

Fredningen har bestemmelse om forbud mod ny bebyggelse og om, at det eksisterende vandtårn kan
bevares ved ophør af funktion som vandtårn. Det må dog kun anvendes til funktioner i overensstemmelse
med fredningens formål, som f.eks. udsigtstårn, udstillinger samt anden formidling. Der er til sagen
fremsendt tegningsmateriale vedrørende indgangspartiets udformning. Den nuværende indgangsdør
sløjfes og indgangen flyttes ca. 90 grader således at der naturligt er indgang i forbindelse med stiadgang til
tårnet. Indgangspartiet er på 16m2 og anlægges på det nuværende græsareal.
Miljøstyrelsen oplyser, at nærmeste Natura2000-område er beliggende ca. 700 meter øst for vandtårnet.
Da projektet kun vedrører en udvidelse på ca. 16 m2 på et areal, hvor der er færdsel til og fra vandtårnet,
skønnes det med afstanden til habitatområdet, at projektet ikke indebærer forringelser af naturtyper eller
levesteder for arter eller medfører betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.
Aalborg Kommune har den 23. august 2018 tilsluttet sig denne vurdering.
Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. oktober 2018. I besigtigelsen
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede
medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen. For Aalborg Kommune
mødte Flemming Helsing. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Steen Birkedal. For Foreningen
Vandtårnet i Hammer Bakker mødte Erling Larsen og Niels Bell.
Ingen havde indvendinger imod det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer i Hammer Bakker 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.
Da det ansøgte projekt er i overensstemmelse med fredningens formål, hvorefter den fortsatte eksistens af
vandtårnet som formidlings- og udsigtssted kan opretholdes, 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 (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
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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

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3

Poul Roesen,
Peter Halgren Madsen,
Miljøstyrelsen, København,
Aalborg Kommune, att. Flemming Helsing,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
Foreningen Vandtårnet i Hammer Bakker, att. Nils Bell.

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

Den 18. november 2019

FN-NJS-41-2019: Ansøgning om udskiftning af shelters i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 7. oktober 2019 modtaget ansøgning fra Aalborg Kommune om tilladelse
til at udskifte 2 shelters på matr. nr 2p Vodskov By, Hammer, beliggende Storemosevej 70 i Hammer
Bakker 9310 Vodskov.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse og som formandsafgørelse i medfør af
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har efter forelæggelse for Danmarks
Naturfredningsforening, besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 vedrørende
frednings af arealer i Hammer Bakker, der har til formål:


At beskytte og forbedre de landskabelige værdier,



At beskytte og forbedre de biologiske værdier,



At beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og åben natur, samt diffuse
overgange mellem disse, med høj andel af lysåbne naturtyper,



At beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,



At sikre og forbedre offentlighedens adgang, og



At medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.

Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må opføres ny bebyggelse eller etableres faste anlæg
og konstruktioner. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres en primitiv overnatningsplads
i området.
Aalborg Kommune oplyser, at de to shelters, der skal udskiftes, er beliggende på en primitiv lejrplads,
bestående af 4 shelters, et multtoilet og en bålhytte. Disse har en højde på 230 cm, er udført i
krydsfiner og er nu udtjente. De ønskes udskiftet til shelters i samme materialer som de to øvrige på
lejrpladsen. Udskiftningen af shelters sker på den primitive lejrplads beliggende indenfor Natura
2000-område H218 Hammer Bakker, Østlig del, i umiddelbar nærhed til to af habitatnaturtyperne på
udpegningsgrundlaget 4030; Tør hede og 6230 Surt overdrev. Det er kommunens vurdering, at
udskiftningen af de to shelters med samme placering og kun lidt større fysisk udstrækning end de

eksisterende, ikke vil medføre nogen påvirkning af de to habitatnaturtyper, hverken i anlægsfasen
eller den efterfølgende brugsfase. Kommunen lægger her vægt på, at der ved placeringen af de to
shelters ikke køres på de beskyttede naturarealer og at der ikke forventes en øget brug af de beskyttede
naturarealer, som følge af udskiftningen. Endvidere lægger kommunen vægt på, at bortskaffelsen af
de to shelters, der skal udskiftes, sker efter forskrifterne i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
Når ovenstående følges, forventes heller ingen påvirkning af de øvrige habitatnaturtyper, arter på
udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter i området.

Foto af et, af de to, der ønskes udskiftet samt nedenfor et af de eksisterende.

Placeringen vil blive opretholdt.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 7. november 2019 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealerne i Hammer Bakker 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 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. Nævnet 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, og i
det der lægges vægt på, at der er tale om udskiftning af noget eksisterende, meddele dispensation til
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 væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Peter Halgren Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, at. Peter Pedersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Anton Thøger Larsen,
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

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

Den 16. april 2020

FN-NJS-4-2020: Renovering af område ved shelterplads i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 31. januar 2020 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til at tilføre materiale foran shelters på matr.nr. 2pk Vodskov By, Hammer samt etablere jordtrin nord
for de gamle shelters.
Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som en 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, der danner shelterplads, er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning af Hammer Bakker, der har til formål at beskytte og forbedre de landskabelige værdier, at beskytte og forbedre de biologiske værdier, at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse overgange mellem disse, med en høj andel af
lysåbne naturtyper, at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, at
udvikle områdets rekreative værdier, at sikre og forbedre offentlighedens adgang og at medvirke til
at sikre gunstig bevaringsstaus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.
Fredningen har blandt andet bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer.
Aalborg Kommune oplyser om det ansøgte og baggrunden herfor blandt andet, at da der har været et
stort slid på området mellem shelters og bålplads igennem tiden, er det opstået store slidhuller, og
jorden er eroderet væk flere steder. Det betyder at der i dag er flere huller, som samler vand, og at
højden fra jorden til shelters er lige i overkanten af, hvad der er overkommeligt at klare for de fleste.
Samtidig er der erosionsproblemer på stien ned til shelterpladsen, hvor jorden skyller væk, når det
regner og stien skæres ned i terræn. Dette udhuler terrænet men påvirker også shelterne med fugt og
jord, hvor kommunen gentagne gange har måtte grave sheltere fri fra jord.
Aalborg Kommune ønsker at udbedre disse slid- og erosionsskader på nedenstående måde:
1)

Tilføre materiale (jord og grus) foran shelters og omkring bålhytte, for at udbedre terræn og
føre jordniveau til det oprindelige. Se gerne vedhæftede kort.
Det forventes at berøre et areal på 25-30 m2 med påfyldning mellem 5 og 20 cm i højden
(inden for den røde cirkel på vedhæftede billede). Derved bliver siddehøjden fra shelters udbedret, og der undgås store vandpytter foran shelters.
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2)

2

Etablere nogle jordtrin nord for de gamle shelters, da regn skyller materiale ned ad bakken
og dækker bagsiden af shelters med jord. Kommunen vil bruge egetræs-planker og pløkker til
at dæmme jorden op og samtidig lede vand til siden. Det vil gøre at man får styr på jorden og
kan standse eroderingen. På vedhæftede kort er det markeret med røde streger hvor jordtrinnene forventes placeret.

Miljøstyrelsen har i mail modtaget 1. april 2020 oplyst blandt andet, at arealerne er beliggende i
Natura2000-område og Habitatområde 218, og det vurderes, at det ansøgte ikke indebærer forringelse
af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelse af arter, som Natura2000 er udpeget
for. På samme vurderes det ansøgte ikke at ville påvirke Habitatområdet negativt.
Dansk Botanisk Forening har i mail af 31. marts 2020 ingen bemærkninger til den ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har ad to gange fået fremsendt sagens materiale, men har ikke ytret
sig.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer i Hammer Bakker 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, herunder om det ansøgtes nødvendighed for at gennemføre fredningens rekreative formål, meddele dispensation til det ansøgte projekt. Idet projektet i relation til fredningen er af underordnet betydning, er
sagen afgjort af formanden alene.
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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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Peter Halgren Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Catrine Grønberg Jensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Balslev Hansen,
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.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 5. januar 2021
FN-NJS-43-2020: Anlæg af vandledning i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 27. oktober 2020 fra Aalborg Kommune modtaget udtalelse om ansøgning
om tilladelse til at etablere en nedgravet råvandledning på arealer i Hammer Bakker. Ansøgningen er
indsendt af Vodskov Vandværk (andelsselskab) ved Nils Bell, der oplyser, at han ved sagens fremsendelse til kommunen forudsætter lodsejernes accept af projektet.
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 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning
af arealer i Hammer Bakker, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der som udgangspunkt ikke må foretages terrænændringer, men at bl.a. mindre tekniske anlæg er tilladt.
Det fremgår af det fremsendte projekt, at det ansøgte etableres ved at skyde ledninger i jorden over
den berørte strækning.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 10. november 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte under forudsætning af, at man graver eller skyder nænsomt på strækningen, hvor ledningen går
gennem områder bevokset med store træer, f.eks strækningen hvor ledningsføringen forlader Viren
mod Gammel Hedevej.
Aalborg Kommune har i mail af 10. december 2020 fremsendt blandt andet følgende bemærkninger:
”…
Beskyttet natur:
Tracéet berører ikke arealer med status som beskyttet natur jf. NBL §3. Grundet afstanden til § 3natur og arbejdets omfang og varighed vurderes det, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring
på beskyttet natur.
Natura2000 og habitatdirektiv:
Det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 218, Hammer Bakker - østlige del, der
ligger minimum 65 meter fra tracéet. Kommunen vurderer i kraft af indgrebets beskedne karakter,
som bliver langs vejen, at det ansøgte ikke vil have nogle negative påvirkninger på arter og naturtyper
i udpegningsgrundlaget, hverken i anlægsfasen eller herefter. Nord for området findes flere arter af
flagermus opført på habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne for-
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ringe levestedsbetingelserne for bilag IV-arter, da der ikke fældes gamle træer, som kan have betydning for dyrene som rasteområde, og dertil sker der ikke en forringelse af vejrabattens funktion som
ledelinje gennem området…”.
Neden for ses de berørte arealer med angivelse af matr.nr.:
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Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealerne i Hammer Bakker 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 om det ansøgtes etablering ved
styret underboring og placering, meddele dispensation til det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål, på vilkår:
at de berørte lodsejere meddeler samtykke,
at indgrebet foretages nænsomt og med mest mulig hensyntagen til eksisterende beplantning samt,
at der sker retablering efter indgrebets færdiggørelse.
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
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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. Peter Halgren Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Vodskov Vandværk
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 25. januar 2021
FN-NJS-42-2020: Fibernet i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 20. oktober 2020 fra Nord Energi Fibernet A/S modtaget ansøgning om
tilladelse til at etablere fibernet nedgravet i tracé ved vejene Skeldalsvej, Pitvej, Stormosevej 8-42,
Bodil Hjortsvej, Viren 6-22 og Gammel Hedevej i Hammer Bakker ved Aalborg på matr.nr. 2p,2ps,
2pt, 2c Vodskov By, Hammer, der ejes af Aalborg Kommune.
Fredningsnævnet har efter høring af Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, besluttet at behandle 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 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning af Hammer Bakker, der en tilstandsfredning som har til formål:








At beskytte og forbedre de landskabelige værdier,
At beskytte og forbedre de biologiske værdier,
At beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse
overgange mellem disse, med høj andel af lysåbne naturtyper,
At beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
At udvikle områdets rekreative værdier,
At sikre og forbedre offentlighedens adgang,
At understøtte Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser til at beskytte naturen, herunder at sikre udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.

Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder fyldes op,
graves af eller planeres.
Det er oplyst, at der ansøges om at grave fibernet ned i vejarealet af det fredede område, og at
tracéet er beliggende i vejkanterne.

Aalborg Kommune har i mail af 16. november 2020 oplyst, at det nærmeste Natura 2000-område
er Natura 2000-område nr. 218, Hammer Bakker - østlige del, der ligger minimum 8 meter fra det
nye tracé. Kommunen vurderer i kraft af indgrebets beskedne karakter, som bliver langs vejen, at
det ansøgte ikke vil have negative påvirkninger på arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget,
hverken i anlægsfasen eller herefter. I området findes flere arter opført på habitatdirektivets bilag
IV - herunder stor vandsalamander og flere arter af flagermus. Kommunen vurderer, at projektet
ikke vil kunne forringe levestedsbetingelserne for bilag IV arter, da der ikke fældes gamle træer,
som kan have betydning for dyrene som rasteområde, og dertil sker der ikke en forringelse af
vejrabattens funktion som ledelinje gennem området.
Herunder kort over området og dets naturtyper.

Aalborg Kommune har som lodsejer i mail af 14. januar 2021 meddelt accept af det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 10. november 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Hammer Bakker 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 på baggrund af de fremsendte oplysninger om arbejdets omfang og ledningernes placering forholdet som værende af mindre betydning set i relation til fredningen og meddele derfor dispensation dog på vilkår, at arealerne efter endt etablering af ledningsnettet retableres fuldstændig.
Det tilføjes, at det påhviler ansøger selv at indhente tilladelser fra andre relevante myndigheder,
idet denne tilladelse kun dækker en vurdering af de rent fredningsmæssige forhold.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid
fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet
af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog
ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales
dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Peter Halgren Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Pernille Østergaard Lund,
5. Mads Poulsen, Nord Energi Fiber A/S,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 2496 8604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 18. februar 2021
FN-NJS-2-2019: Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af og til tilladelse til at
vedligeholde og omlægge mountainbikespor i de fredede områder i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 7. februar 2019 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning i forhold til
fredningsbestemmelserne for drift og vedligeholdelse af rekreative stier, herunder MTB-spor i
Hammer Bakker. Ansøgningen indeholder anmodning om lovliggørelse af og tilladelse til at
vedligeholde mountainbikespor og stier i det fredede område i Hammer Bakker. Ansøgningen
omfatter efter Aalborg Kommunes angivende matr.nr. 7000, 9ap, 31q, 2p, 2c, 2pk alle Vodskov By,
Hammer, hvis ejer er Aalborg Kommune.
Fredningsnævnet har afholdt møde i sagen den 29. april 2019 og efterfølgende besigtigelse af
udvalgte arealer omfattet af ansøgningen den 28. oktober 2019.
Fredningsnævnet har besluttet, at der i relation til godkendelse af eksisterende stisystem og
omlægning af en del af dette kan dispenseres – til dels som lovliggørelse - til det ansøgte.
Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet har ikke på det foreliggende grundlag kunnet dispensere til godkendelse af særlige
anlæg, herunder features, idet nævnet ikke for nuværende kan anse det for tilstrækkeligt klargjort,
hvorledes disse i det omfang de opretholdes, vil blive udformet. Fredningsnævnet er desuden af den
overordnede opfattelse, at disse særlige anlæg bør begrænses mest muligt i antal.
Fredningsnævnet er opmærksom på, at spørgsmålet om særlige anlæg herefter står uafklaret, men
anser det af betydning for Aalborg Kommunes videre arbejde, at der nu træffes en afgørelse, således
at kommunen kan komme i gang med anlæg af det nye stiforløb.
Sagens baggrund
Arealerne ved Hammer Bakker er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 10. december 2015,
der har til formål:


at beskytte og forbedre de landskabelige og biologiske værdier,



at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur samt diffuse
overgange mellem disse og med en høj andel af lysåbne naturtyper,



at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,



at udvikle områdets rekreative værdier, at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
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at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 218.

Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende status.
Der er i afgørelsen bestemmelser om forbud mod bl.a. etablering af faste anlæg og konstruktioner
samt bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, fyldes op, graves eller planeres.
Derudover fremgår det, at plejemyndigheden, der er Aalborg Kommune, kan afmærke stiforløb,
foretage ændringer i stinettet og opsætte informationstavler. Større ændringer i de eksisterende
rekreative anlæg, f.eks. mountainbikestinettet, kan finde sted efter fredningsnævnets godkendelse.
Om offentlighedens adgang og om friluftslivet oplyses det i fredningsdokumentet:
”Offentlighedens adgang

Langt størstedelen af fredningsområdet er offentligt ejet. Ud over den almindelige adgang på eksisterende stier og veje er der her tillige adgang til at færdes uden for stier og veje i skovene.
På de privatejede arealer er der adgang efter naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser,
hvilket vil sige til fods og på cykel ad eksisterende veje og stier og på udyrkede, uhegnede arealer.
Omtrent midt i fredningsområdet gennemskæres det nordlige og sydlige fredningsområde af en privat
skov. I dette område er der i dag kun adgang ad eksisterende stier. Fredningen lægger op til, at der
fremover skal være ret til at færdes uden for disse stier ligesom i de offentlige skove, således at det er
muligt at færdes i fredningsområdet på ens vilkår.
Friluftsliv

Hammer Bakker er et yndet udflugtsmål for Aalborgs borgere. Der er offentlige stier gennem hele
området. Forskellige foreninger arrangerer flere gange årligt ture i Hammer Bakker for at se på
fugle, planter, sommerfugle, svampe og meget andet.
Der er et vidt forgrenet net af stier til mountainbiking i området. I dag køres der også uden for de
stier, som er udlagt til formålet, hvilket slider uhensigtsmæssigt på terrænet, og giver unødige forstyrrelser af såvel områdets øvrige publikum som vildtet. I fredningsforslaget præciseres det derfor,
at det alene er mountainbikestierne, som må benyttes til denne aktivitet. …..”
Aalborg Kommune oplyser i ansøgningen, at arealerne i Hammer Bakker samlet er på ca. 1800 ha.,
hvoraf de ca. 405 ha. er omfattet af fredninger.
Til støtte for ansøgningen har kommunen nærmere anført, at det omhandlede areal anvendes flittigt
til friluftsaktiviteter, så som cykling, ridning, rollespil, gåture, løb osv., hvilket slider hårdt på stierne,
og som sammen med det kuperede terræn kan give erosionsproblemer. For at imødekomme og
tilgodese de mange forskellige anvendelser indviede kommunen i april 2011 et mountainbikespor i
Hammer Bakker, dette pga. et øget pres fra mountainbikeryttere samt idet, der var tiltagende
konflikter mellem forskellige brugergrupper og interesser og dermed behov for at separere nogle af
brugergrupperne. Da sporene blev etableret uden egentlige anlæg og terrænændringer, vurderede
kommunen, at etableringen kunne ske uden dispensation fra fredningsbestemmelserne.
Det voksende antal brugere har medført et stort slid og tiltagende behov for at forstærke, udbedre og
vedligeholde sporene. Det har således været nødvendigt at sikre delstrækninger med stigrus, lave
kantsikringer, etablere bro og spang over våde områder m.m. Det er kommunens erfaring, at såfremt

2

sporene ikke vedligeholdes, spreder de sig i deltaer, og hvis ikke fugt- og erosionsproblemer
håndteres, graver sporene sig ned, indtil de bliver for dybe, og man derefter kører udenom.
Kommunen har videre oplyst bl.a., at vedligeholdelse er sket i samarbejde med Aalborg Trailbuilders.
Kommunen har gennem årene godkendt en række ændringer, men der er også af Trailbuilders
foretaget anlæg, som kommunen ikke har godkendt.
Kommunen har sammen med ansøgningen fremlagt to bilag angående retningslinjer for
sporvedligehold, der ligeledes ønskes godkendt af fredningsnævnet. Det drejer sig om bilag
om ”Retningslinjer for sporvedligehold” for MTB i Aalborg Kommune, dateret den 20. oktober 2016
samt bilaget ”Retningslinjer for etablering og vedligehold af mtb-ruter i forhold til gældende
lovgivning”, dateret den 28. juni 2019.
Fredningsnævnet har modtaget en række indlæg fra interesserede brugere og parter. Kun en mindre
del af indlæggene er gengivet i denne afgørelse, men alle indlæg er indgået i nævnets overvejelser.
Aalborg Kommune har fremlagt en omfattende fotodokumentation i form af flere fotoserier
vedrørende mountainbikesporene i Hammer Bakker-området.
Fredningsnævnets behandling af sagen
I.

Offentligt møde den 29. april 2019

Fredningsnævnet behandlede den 29. april 2019 på et offentligt møde denne sag og to andre sager
angående mountainbikeruter, FN-NJS-3-2019, vedrørende det fredede område ved Lundby Bakker,
og FN-NJS 4-2019, vedrørende det fredede område ved Poulstrup Sø.
Nævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede
medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem, Peter Halgren Madsen.
For Aalborg Kommune mødte Catrine Grønberg Jensen, Lars Delfs Mortensen, Anne Marie Overgaard, Pauline Skorski, Peter Pedersen og Gitte Fogedgaard. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Jørgen Balslev Hansen. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Anton Thøger Larsen. For
Naturstyrelsen mødte Leif Lyngsø. Endvidere var en række interesserede brugere mødt.
Lars Delfs Mortensen bemærkede, at udgangspunktet er, at kørsel på mountainbikes, herefter MTB,
er en lovlig aktivitet. I 2010 blev der anlagt spor inden for fredningerne. Der blev anlagt selvstændige
tracéer for at undgå brugerkonflikter. Anlæg af stier eller spor drejer sig for kommunen om at styre
aktiviteten. MTB-aktiviteten er steget eksplosivt, og de anlagte stier viste sig ikke at være optimale.
Der har vedrørende vedligeholdelse været et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aalborg
Trailbuilders. Sliddet stiger, og der er behov for vedligeholdelse. Oprindeligt var det simple spor, der
blev etableret ved rydning af få buske og afmærkning på træer. Der blev kun få steder lagt grus ud
for at forhindre opkørsel af sporene og etablering af deltaspor. Det er vigtigt at holde kørslen væk fra
gravhøje og diger. Kommunen er ansvarlig for vedligeholdelse, og Aalborg Trailbuilders er frivillige
deltagere. Der er udarbejdet en manual for, hvad der skal godkendes, herunder anvendelse af spange,
ramper m.v. ved anvendelse af naturnære og mindst muligt miljøskadelige materialer.
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Det fremgår af kommunens manual til vedligeholdelse af spor, at spor med op til terrænforskel på 50
cm. er accepteret. Fjernelse af uønskede anlæg kan medføre, at ruten nogle steder må omlægges. Der
er steder med trækanter, grus, brolægning, spange over våde områder for at undgå erosion af arealet,
men også en række forhold, som kommunen ikke anser for acceptable. Han foreviste i powerpointpræsentation eksempler på tiltag, som kommunen ikke kan acceptere. Kommunen søger nu om
godkendelse af de MTB-forløb, der er i fredningerne i dag, dog med en række ændringer, idet
kommunen godt er klar over, at en række forhold er uacceptable.
Danmarks Naturfredningsforening, (DN), ved Jørgen Balslev Hansen bemærkede, at DN anser
forholdene problematiske i Hammer Bakker, hvor der er intensivt brug både ved dag og nat.
Forstyrrelsen er intens. Efter fredningens formål skal man sørge for, at den biologiske mangfoldighed
øges, men den intensive brug er for de større pattedyr negativ. Det er foruroligende, at retningslinjerne
for sporvedligeholdelse, der er to år gammel, ikke er overholdt. Banernes anlæg og vedligeholdelse
er ikke holdt i stram snor. Hvis nævnet vil godkende regler, bør man være meget specifik. Tillader
man anlæg og baner, som dem, man her er præsenteret for, har man godkendt en udhulning af
fredningstanken. Han er ked af, at der ved klagenævnets endelige afgørelse i fredningssagen i 2015
ikke blev beskrevet i tekst eller ved kort, hvilke MTB-anlæg, der da var.
Dansk Ornitologisk Forening ved Anton Thøger Larsen bemærkede, at i Grib Skov har man foretaget
en optælling af rovfuglepar før og efter anlæg af en MTB-rute, og antallet faldt kraftigt til sammenlagt
kun 4 ynglende par. Han er bekymret for, at det samme vil ske i Hammer Bakker. Hvis man i Hammer
Bakker lægger en linje på 50 meter på hver side af sporene vil det betyde, at der ikke er meget tilbage,
der er fredet i fredningen. Derudover mangler der skiltning på steder, hvor der ikke må køres.
Aalborg Kommune oplyste, at der er etableret en bro over et dige. Kommunen vil fjerne denne bro.
På mødet fremkom borgere med opfordring til bl.a., at der fremtidig skal søges om dispensation hos
fredningsnævnet, såfremt der er ønsker om afholdelse af egentlige løb i det fredede område.
II.

Besigtigelse den 28. oktober 2019

Fredningsnævnet foretog den 28. oktober 2019 besigtigelse vedrørende de omhandlede MTB-spor og
ruter i fredningsområdet for Hammer Bakker.
I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen.
For Aalborg Kommune mødte Catrine Grønberg Jensen, Anne Marie Overgaard, Lars Delfs Mortensen, Peter Pedersen, Pauline Skovski, Kirsten L. Andersen, Gitte Fogedgaard og Anders Kromann.
For Danmarks Naturfredningsforening Jørgen Balslev Hansen, for Dansk Ornitologisk Forening
mødte Anton Thøger Larsen, for Friluftsrådet Kristian Nykrog, og Mette Arleth, samt for DGI Torben
Lauritsen. Endvidere mødte en række interesserede, herunder repræsentanter for Aalborg Trailbuilders og Vodskov Mountainbikeklub.
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Catrine Grønberg Jensen, Aalborg Kommune, orienterede om ruten, og oplyste ud over det tidligere
anførte særlig, at der i 2010 blev der anlagt mountainbikeruter uden tilladelse og uden anlæg. I fredningsafgørelsen blev der i et vist omfang givet tilladelse til MTB-kørsel. Der ønskes nu godkendelse
af de spor, der ønskes opretholdt med anlæg. Herudover ønskes tilladelse til at omlægge spor, der
forløber på § 3-arealer, og hvor der ikke kan dispenseres. Hun henviste til, at der foreligger en folder,
der er fremlagt under denne sag over mountainbike-spor i Hammer Bakker fra 2011. Hun lovede, at
der fremover vil være mere og bedre tilsyn med sporene i Hammer Bakker.

Besigtigelsen er anskueliggjort ved kortbilag ovenfor, hvori er vist bl.a. de 5 stop på ruten.
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Ved første stop besigtigedes en etableret overgang over et fredet dige samt en yderligere spang. Kommunen henviste til bemærkninger fra Nordjyllands Historiske Museum ved Lone Andersen, der har
godkendt begge anlæg.
Jørgen Balslev Hansen bemærkede, at DN anser fortidsmindeforvaltningen kritisabel.
Catrine Grønberg Jensen ville anmode Lone Andersen om et eventuelt nyt indlæg i sagen. Hun anser
selv anlægget over diget for en god løsning, selvom det måtte anses for at være en konstruktion, men
at cirkelbroen ved siden af skal fjernes.
Lars Delfs Mortensen bemærkede bl.a., at det er vanskeligt at forhindre folk i at færdes på dette sted.
Den valgte løsning må anses for den bedst mulige. Dette anlæg er fra omkring 2016/2017.
Stop 2:
Der ansøges om tilladelse til at etablere sporet, der er vist på kortet med grå farve. Her er for nylig
ryddet nåleskov. Et nærliggende spor med brat nedkørsel ønskes omlagt ud mod vest, og terrænet
afvikles/udjævnes.
Stop 3:
Stedet er en del af et gammelt hulvejssystem, der ønskes bevaret dog således, at det opretholdes for
en del og herudover etableres en omlægning.
Stop 4:
Installationen kaldes ”slangen”, og kommunen har dispenseret til den, hvilket ikke er påklaget. Den
er i dag lidt bredere end oprindeligt, nemlig 90 cm mod tidligere 60 cm. Broen er etableret for at
beskytte naturen langs og under den, men der trænger til at blive ryddet op.
Anton Thøger Larsen oplyste, at der i forbindelse med fredningens forberedelse ikke blev taget stilling til anlægget. Der blev ikke dengang set på en mulig problematik vedrørende mountainbikekørsel.
Catrine Grønberg Jensen bemærkede, at anlægget administreres efter fredningens bestemmelser.
Lars Delfs Mortensen fandt ikke udbygningen af anlægget væsentlig.
Det blev oplyst, at de private lodsejere i kanten af sporforløbet ikke vil acceptere en forlægning af
sporet 5-7 meter ind på deres arealer og dermed uden for fredningen, hvorfor der nu ansøges om
omlægning ind på kommunens areal.
Stop 5:
Lars Delfs Mortensen bemærkede, at sporet ønskes omlagt, så det ikke forløber så tæt på gravhøjen
som nu. Samtidig vil man ansøge om at foretage så lidt som muligt af hensyn til højbeskyttelseslinjen.
Flyttes sporet yderligere vil det flyttes ind i § 3-området. Kommunen vil fremsende et nyt forslag til
omlægning af dette spor. Man har ikke accepteret den såkaldte ”Familierute”, der ses i terrænet.
Aalborg Trailbuilders oplyste, at en del rødder på nedkørslen er hugget over. Man ved ikke, hvem der
har gjort det, men det har bevirket, at sporet er blevet forstærket med sten.
Jørgen Balslev Hansen bemærkede, at han savner alternativer mange gange, hvor kommunen ser sig
nødsaget til at flytte sporene ind i § 3-arealer. Herudover mangler der skiltning.
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Sverre Vognsen bemærkede, at man bør være opmærksom på, at mountainbikekørsel kun er for ca.
20 % af befolkningen, og at andre cyklister frit kan cykle i skoven.
Efter afslutning af besigtigelsen fremkom en række bemærkninger.
Aalborg Trailbuilders oplyste, at sporene er etableret pga. efterspørgsel. Der er bygget nye spor, men
også nedlagt andre. Der færdes omkring 2.000 mountainbikecyklister i området hver måned. Hvis
man nedlægger spor, kan det få som konsekvens, at trafikken spredes til skade for dyr og fugle.
Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at den accepterer, at der er spor og baner, men det er
blevet til hele sportsanlæg, hvilket har bevirket, at nogle dyrearter er forsvundet fra området. Der er
ikke tilstrækkelig balance mellem kørsel med mountainbikes og dyrelivet. Således er grævlingen og
nogle af rovfuglene forsvundet. Sporene ligger for tæt. DN fremlægger sammen med Dansk Ornitologisk Forening et alternativt forslag, der vil friholde høje m.v. Foreningen er bekymret for en generel
dispensation, der vanskeligt kan håndhæves.
Friluftsrådet og DGI henviste til tidligere fremsendte skriftlige bemærkninger, og tilkendegav, at det
bør fastlægges, hvad der er anlæg, og hvad der er terrænregulering. Man støtter de etablerede anlæg.
Dansk Ornitologisk Forening bemærkede, at banerne ligger for tæt, og der derfor ikke er stillezoner
for dyr og fugle. Banerne skal ud i kanten af arealerne.
Vodskov Cykelklub bemærkede, en stor del er banerne er godkendt i fredningen, og betvivlede, at
der som følge af mountainbikekørsel kan registreres en negativ påvirkning af naturen.
Aalborg Kommune v/Anders Kromann bemærkede, at tusindvis af borgere benytter Hammer Bakker
til mountainbikekørsel, og at der skal være en udfordring derved.
Sagen blev på mødet udsat på de oplysninger, kommunen har stillet i udsigt under besigtigelsen.
Fredningsnævnet anmodede således Aalborg Kommune om supplerende oplysninger mht:
-

hvorledes stinettet så ud i 2012 ved forslagets offentliggørelse samt

-

ud fra dette præcist beskrive, hvilke tiltag man siden 2012 har etableret eller accepteret at
andre har etableret, samt endvidere,

-

beskrive hvilke nye tiltag, man nu ønsker at foretage, dette såvel helt nye tiltag som planlagte
ændringer af det eksisterende net.

Denne anmodning angik kun den del af stinettet, der ønskes opretholdt, idet nævnet har noteret, at
dele af nettet nedlægges, hvorfor kommunen selv som tilsynsmyndighed vil handle på dette.
Som det fremgår, skal fredningsnævnet kun godkende større ændringer, men har for bedømmelsen af
helheden brug for så detaljerede oplysninger om alle ændringer, der er sket siden 2012.
Fredningsnævnet anmodede om – inden nævnet kan give sin godkendelse – at kommunen fremlægger
de nye og endelige planer for ruteforløbet i området ved Vandtårnet.
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Endvidere fandt nævnet det nødvendigt at få afklaret museumsmyndighedens holdning til den del af
rutens forløb, der er placeret på eller i nærheden af historiske diger eller andre historiske lokaliteter.
Fredningsnævnet erklærede sig afslutningsvis positivt indstillet overfor en del af de foreslåede
ruteomlægninger, ligesom fredningsnævnet også overordnet kunne tiltræde de af kommunen
udarbejdede retningslinjer for sporvedligehold af MTB-ruter, som er dateret den 28. juni 2019.
III.

Efterfølgende skriftlig behandling

Aalborg kommune har i mail af 25. november 2019 fremsendt en redegørelse samt et omfattende
kortmateriale til opfyldelse af fredningsnævnets anmodning.
Heri er oplyst bl.a., at kommunen ikke har særskilt data for rutens forløb i 2012, hvorfor data fra 2011
formodes at komme tættest på. Ruteforløbet i 2011 opmåles til at være ca. 11,5 km. Det nuværende
ruteforløb er knap 13 km. Det vil sige at ca. 1,5 km af sporforløbet er tilføjet. Forholdene dengang og
nu er vist i kortbilag, Kortbilag 1 og Detailkort 1-9, som er vedlagt denne afgørelse.
Stort set alle anlæg på ruten (røde og grønne prikker i fotokataloget) er etableret siden 2012. Broen
(detailkort 4) blev etableret i 2012 og er det eneste anlæg Aalborg Kommune kan dokumentere var
etableret i 2012. Aalborg Kommune accepterer de grønne anlæg markeret på kortene. I øvrigt har
kommunen konkretiseret sin anmodning således:
”På detailkort 1 ses en omlægning fra 2012 til nu. Aalborg Kommune ansøger om at nedlægge hele ruteforløbet i det beskyttede
overdrev, og ellers at bevare ruteforløbet som det fremtræder i 2018.
På detailkort 2 ses en omlægning af ruten pga. institutionsbyggeri.
I 2012 eksisterede bygningerne ikke, og ruten er tilpasset institutionens udbredelse. Aalborg kommune har vurderet dette til at være, en
mindre justering af sporet, og ansøger om at det nuværende forløb
beholdes.
På detailkort 3 ses det tidligere ruteforløb omkring institutionen
(beskrivelse af ruteændring som ovenstående detailkort 2). Det nuværende spor er flyttet ud på vejen. Derudover ses forslag til den
nye ruteomlægning som Aalborg Kommune ansøger om ved vandtårnet. Formålet er at flytte sporet længere væk fra selve fortidsmindet og forhindre fremtidig kolliderende færdsel mellem besøgene i
vandtårnet og mtb ryttere omkring vandtårnet.
På detailkort 4 ses broen ”Slangen”, som går gennem et vådt naturareal. Broen er etableret i 2012, og der foreligger en dispensation fra
naturbeskyttelsesloven. Sporet er ændret på mindre strækninger fra
2011 til 2018 både nord og syd for slangen. Begge omlægninger betragter Aalborg kommune som værende af mindre karakter og er
lavet for at mindske erosionen på sporet.
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På detailkort 5 ses mtb-forløbet som krydser det historiske hulvejssystem. MTB-sporet er flyttet af flere omgange i dette område. Aalborg Kommune ansøger om at flytte mtb-forløbet således, at sporet
ikke løber/krydser igennem hulvejssystemet, men udenom og dermed beskytter hulvejssystemet mod slid og erosion.
På detailkort 6 ansøger Aalborg Kommune om at flytte sporet, til et
forløb hvor landskabets konturer følges. Dette sker for at mindske
erosion og gøre nedkørslen mod den tværgående vej mindre stejl, så
farten automatisk sænkes.
På detailkort 7 ses det, at der er sket flere ændringer i forløbet siden 2011. Aalborg Kommune ansøger om at ændre forløbet igen.
Aalborg Kommune ønsker, at flytte mtb sporene fra det beskyttede
hedeareal og ud på tidligere plantagearealer for at beskytte naturinteresserne i de beskyttede naturområder, få et bedre forløb omkring
de uregistrerede diger samt mindske erosion. Den blå streg viser
spor i 2011, gul streg viser spor nu, sorte tværgående streger viser
hvor vi ønsker at nedlægge sporet og hvide stiplede linjer viser hvor
vi ønsker at ligge et nyt forløb.
På detailkort 8 ses det at sporforløbet over hedearealet har ændret
sig på en mindre strækning fra 2011 til nu. Aalborg Kommune ansøger om at nedlægge ruten henover heden, og i stedet at føre ruten
syd og vest om hede arealet. Aalborg Kommune vurderer at den nye
omlægning der søges om, som bidrager til en forbedret beskyttelse
af naturinteresserne.
På detailkort 9 ses det at ruten er flyttet mod nord ind i hedekrattet
siden anlæggelsen i 2012, for at få sporet væk fra vandrestien. Aalborg Kommune ønsker, at bevare det forløb for nu, da der er planer
om en større omlægning af mtb i dette område indenfor forholdsvis
kort tid. Aalborg Kommune ønsker ikke at søge om en omlægning
på nuværende tidspunkt, for så at flytte sporet igen indenfor få år.”

Videre er fremsendt Aalborg Kommunes anmodning af 28. juni 2019 til Nordjyllands Historiske Museum om en udtalelse vedrørende følgende nærmere angivne lokaliteter i området:
Forhold 1 angår en strækning, hvor der er etableret en bro over diget.
Forhold 2 angår et mtb-spor over et uregistreret dige, hvilket spor kommunen nu vil nedlægge, og
diget vil blive beskyttet fremadrettet. Kommunen ønsker oplyst, om diget ønskes retableret.
Forhold 3 angår 2 mindre diger, hvoraf kommunen ved det ene har konstateret, at mtb-sporet kører
op ad digerne, der er uregistrerede. Kommunen vil flytte mtb-sporet, således at det ikke berører digerne. Kommunen ønsker oplyst, om digerne ønskes retableret og i givet fald gerne hvordan.
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Forhold 4 angår, at mtb-sporet løber langs gravhøjens skræntfod og har eroderet gravhøjen. Kommunen vil flytte sporet med min. 5 meters afstand til gravhøjen. Også her ønskes gerne anvisning på
retablering.
I svar fra Nordjyllands Historiske Museum v. Lone Andersen af 1. juli 2019 siges det:
”Forhold 1. I forbindelse med en tidligere forespørgsel vedrørende denne lokalitet, har museet tidligere på
året forhørt sig om bro-løsningen hos Slots- og Kulturstyrelsen. Denne har ikke i den forbindelse haft anledning til at kritisere måden, hvorpå kommunen har valgt at håndtere passagen af diget/digerne. Om end broen
kan fremstå dominerende, undgår man dog slitage af anlæggene.
Forhold 2 og Forhold 3. Problematikken er enslydende for begge forhold. Kommunen kan i henhold til
digebekendtgørelsen foretage almindelig vedligeholdelse i form af reparation af kortere strækninger. Uden at
være bekendt med omfanget af slitagen i Hammer Bakker formoder undertegnede, at denne vil falde ind under
denne præmis. En eventuel reparation kan udføres ved en let opretning eller tilførelse af tørv, hvorefter diget
med tiden vil danne et naturligt slidlag eller vegetationsdække.
Forhold 4. Nordjyllands Historiske Museum har i sin egenskab af tilsynsførende med de fredede fortidsminder i 9 nordjyske kommuner tidligere gjort Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på, at slitagen ved den pågældende gravhøjs højfod mod nord snart nærmede sig en overtrædelse af museumslovens §29e; en tilstandsændring af fortidsmindet. Museet bifalder således at kommunen ønsker at omlægge sporet. Eftersom en nordlig
løsning ikke er mulig, al den stund, at terrænet falder drastisk her. Da man ønsker at bevare rutens udformning
nogenlunde status quo, er den sydlige løsning at foretrække. I forhold til vandtårnet kan det overvejes, hvilke
konsekvenser sporet vil få i forhold til de aktiviteter, der angiveligt kommer til at foregå ved denne bygning i
forbindelse med omdannelse af bygningen til udsigts/formidlingssted.”

Fredningsnævnet har efterfølgende forespurgt museet, om der er yderligere bemærkninger, hvilket
det i mail af 4. maj 2020 under forudsætning af, at forholdene ikke siden er ændret, er oplyst, ikke
er tilfældet.
Placeringen af de angivne forhold ses angivet på kortet nedenfor:
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Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har den 10. november 2019
med et kort bilagt med forslag til ændret linjeføring fremsendt følgende bemærkninger i sagen:
”1. Det fredningskort, der fulgte fredningsforslaget i 2012 var en kopi af matrikelkortet ajour 12.08.2010. På
dette kort, er der ikke indtegnet nogen form for MTB-bane. Dette kort, var arbejdsredskabet i den efterfølgende, videre planlægning af fredningen. Derfor kan MTB-banen i Aalborg Kommunes ansøgning ikke have
forrang for en placering på eksisterende veje i periferien af området, som det er skitseret i vores forslag –
vedhæftet.
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2. Forslaget til ændret placering af MTB-banen er udarbejdet, så MTB-banen fjernes fra alle § 3 beskyttede
arealer og omlægges, så den ikke skærer gennem den 100 m beskyttelseszone, der er omkring fortidsminders
ydergrænse. Linjeføringen bør ikke krydse gamle hulveje.
Dog kan linjeføringen gennem beskyttede arealer foregå ad eksisterende veje.
Disse synspunkter mener vi, er i bedre overensstemmelse med hensigten med fredningen, end den linjeføring
af banen, som er ansøgt af Aalborg Kommune.
3. MTB-banens omfang bør reduceres, for at fredningens hensigt: ”beskytte og forbedre de biologiske værdier”
kan tilgodeses. Den ansøgte bane har en tæthed, der mange steder ikke efterlader stillezoner, der er nødvendige
for at bevare og fremme dyrelivet. Vi henviser endvidere til vores brev til fredningsnævnet dateret 11. april
2019.
4. Vi henstiller, at fredningsnævnets kendelse baseres på et af Aalborg Kommune udarbejdet, detaljeret kort
over den kommende MTB-bane. Alle anlæg, det være sig kantsikringer, opfyldninger, strækninger med grus i
sporet, godkendte features m.m., alt skal fotodokumenteres. Alle placeringer af enkeltgodkendelser bør
fremgå af kortet.
Der bør gives Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig om evt. fremtidige, mindre justeringer af
ruteforløb og opbygning /features.”

Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, og Dansk Ornitologisk Forening har den 8. marts 2020
fremsendt følgende yderligere bemærkninger til dispensationsansøgningen:
”…… henvendelsen (er) først og fremmest baseret på, at vi kan se, at MTB-banen i Hammer Bakker i stort
omfang har et forløb, der gennemskærer arealer med naturtyper, der er udpegningsgrundlaget for det aktuelle
Natura 2000 område. Miljøstyrelsen har nu fremlagt de kort, som viser beliggenheden af de naturtyper, der
udgør udpegningsgrundlaget. Det drejer sig især om områderne med ”bøg på morbund”, der bliver gennemskåret af MTB-banen (grønne arealer i vedhæftede fil HB1, Miljøstyrelsens kort). Teksten i den gældende
fredning siger klart, at ”terrænændringer ikke er tilladt. Der må hverken graves, fyldes op eller planeres”.
Alligevel findes der i dag mange terrænændringer i den eksisterende bane. På baggrund af Aalborg Kommunes
hidtidige tolkning af ”ingen terrænændringer” ser vi et behov for en faglig vurdering af mulighederne for at
anlægge en MTB bane med anlæg og udlægning af køregrus i områder indeholdende naturtyper i Natura 2000
områdets udpegningsgrundlag.
Vores henvendelse er også begrundet i en bekymring for, om det er muligt at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for MTB banen i 2012, der jo er udgangspunkt for kommunens ansøgning. I kommunens kortmateriale (af 25.nov 2019) over det ændrede baneforløb er der ved gennemgang i naturen konstateret en væsentlig afvigelse af banen i forhold til de faktiske forhold – se filen ”MTB i ansøgning HB 2”. Fejlen i ansøgningen drejer sig om en strækning på mere end 150 meter, nordvest for institutionen ”Kastanjebo”.
Den ansøgte omlægning af banen betyder nedlæggelse af længere strækninger af den nuværende bane og nyanlæg af andre. Når vi i disse våde vintermåneder kommer i det fredede areal i Hammer Bakker er den nuværende MTB bane med forskellige anlæg meget iøjnefaldende. Hvordan vil man rydde op på banestrækninger,
der nedlægges? Vi tænker her på effektiv blokering af nedlagte spor og diverse ”piratspor”, fjernelse af eksisterende depoter af grus og sten, se vedhæftede filer3+5, samt ej registrerede, nedgravede sten, se vedhæftet
fil 4. Flere skilte og markeringspæle (opsat af Kommunen og andre) er ikke i overensstemmelse med den eksisterende bane. Disse skilte legitimerer – så længe de ikke er fjernet - fortsat kørsel på ikke-godkendte
MTB-spor. I henhold til teksten i fredningen må der kun cykles på MTB i det anviste spor.
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Da Kommunens ansøgning udover placering/forløb af banen også drejer sig om godkendelse af de særlige
anlæg på banen, har vi stadig en undren over denne del af ansøgningen. Kommunen har i sit ansøgningsmateriale, lagt vægt på at få Fredningsnævnets godkendelse af nogle konkrete indretninger på MTB banen. Billedmaterialet af 19. juni 2019 viser en række fotos af eksisterende indretninger, som får kommentaren ”acceptabel” eller ”fjernes/reduceres”. Mens Kommunens kommentar ”acceptabel” er forståelig, så er det ganske uklart
i hvilket omfang Kommunen forventer at Fredningsnævnet helt konkret vil tage den enkelte konstruktion op
til overvejelse og reducere/fjerne anlægget, som angivet i ”fotokataloget”. Endelig fremsætter Kommunen
også en ansøgning om en standarddispensation til banens vedligeholdelse. Disse vilkår har heller ikke været
omtalt i den hidtidige korrespondance.”

Til det fremsendte indlæg er der medsendt fotos og andet dokumentationsmateriale.
Aalborg Kommune har i mail af 30. april 2020 kommenteret indlægget således:
”Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har fremsendt flere kommentarer til Fredningsnævnet vedr.
MTB sporet i Hammer Bakker fredningen. Hermed følger en opdeling af henvendelsen samt efterfølgende
svar.
1) DN ønsker en faglig vurdering af mulighederne for at anlægge en MTB-bane med anlæg og udlægning af køregrus i områder indeholdende naturtyper i Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag
Aalborg Kommune har ansøgt om at flytte MTB sporene ud fra de lysåbne habitatnaturtyper, så disse ikke
berøres af MTB sporet, da Aalborg Kommune vurderer, at MTB sporet her er i modstrid med beskyttelserne
af arealerne.
Det skal indskydes, at det af DN fremsendte kort er med de nyligt udpegede skov habitatnaturtyper i Hammer Bakker, som ikke er offentliggjorte endnu.
Se gerne bilag 1 med de nuværende habitatnaturtyper, samt de kommende habitatudpegninger, som er de
fremsendte.
MTB-sporet forløber igennem 1 af de nuværende udpegede habitatnaturtyper, men yderligere 2, når de nye
habitatudpegninger offentliggøres. I alt 3 steder med skov habitatnatur, bøg på mor. Se markeringer på nedenstående udklip af fremsendte materiale.
Det vil sige, at på 2 af arealerne er MTB-sporet anlagt, før arealerne er blevet kortlagt og udpeget som habitatnatur.

2. I kommunens kortmateriale (af 25. nov. 2019) over det ændrede baneforløb er der ved gennemgang
i naturen konstateret en væsentlig afvigelse af banen i forhold til de faktiske forhold – se filen
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”MTB i ansøgning HB 2”. Fejlen i ansøgningen drejer sig om en strækning på mere end 150
meter, nordvest for institutionen ”Kastanjebo”.
Aalborg Kommune vurderer, at denne delstrækning er med i ansøgningsmaterialet. Se gerne udsnit af oversigtskort 1 fra fremsendte oplysninger med supplerende oplysninger til Fredningsnævnet fremsendt den 25.
november 2019.
Af udklippet ses det samme forløb og udsnit, dog er det et mindre sving, som ikke fremstår tydeligt på Aalborg Kommunes kort. Det kan være en mindre præcis gengivelse pga. dårligt gps signal ved kortlægningen.
3. DN spørger til, hvordan kommunen vil nedlægge MTB spor i områderne, samt gør opmærksom
på uoverensstemmelser i skilte og markeringspæle (opsat af kommunen og andre).
Aalborg Kommune forholder sig konkret til nedlæggelse af spor, efter Fredningsnævnet har truffet sin afgørelse.
Det kan dog nævnes, at Aalborg Kommune vil gennemføre en effektiv nedlæggelse af spor ved fjernelse af
anlæg, etablere midlertidige effektive blokeringer (typisk fældede træer mv), fjerne materiale og udjævne terræn, for at genskabe landskabets konturer.
Skiltningen vil blive grundigt gennemgået og revideret i forbindelse med arbejdet efter Fredningsnævnets afgørelse. Aalborg Kommune har sat al arbejde på MTBsporene i bero, indtil der foreligger en afgørelse fra
Fredningsnævnet. En revurdering af skilte på nuværende tidspunkt vil medføre store omvæltninger i området
undervejs i en verserende sag, hvor mange parter oplever konflikt.
4. Da Kommunens ansøgning udover placering/forløb af banen også drejer sig om godkendelse af de
særlige anlæg på banen, har vi stadig en undren over denne del af ansøgningen. Kommunen har i sit
ansøgningsmateriale, lagt vægt på at få Fredningsnævnets godkendelse af nogle konkrete
indretninger på MTB banen. Mens Kommunens kommentar ”acceptabel” er forståelig, så er det
ganske uklart i hvilket omfang Kommunen forventer at Fredningsnævnet helt konkret vil tage den
enkelte konstruktion op til overvejelse og reducere/fjerne anlægget, som angivet i ”fotokataloget”.
Aalborg Kommune har vurderet hvert enkelt anlæg ud fra, hvad Aalborg Kommune mener er et acceptabelt
anlæg indenfor fredningens bestemmelser. De acceptable anlæg skal gerne vise et niveau for anlæg indenfor
fredningen, hvormed de anlæg, som er kategoriseret med fjernes/reduceres, skal bringes på niveau med de
acceptable anlæg. Aalborg Kommune har forsøgt at vise en retning for sporene. Såfremt Fredningsnævnet
kan godkende de acceptable anlæg, vil Aalborg Kommune efterfølgende gennemgå de resterende anlæg,
bringe dem i en tilstand på linje med de acceptable og fremlægge dem for Fredningsnævnet til efterfølgende
godkendelse.
5. Endelig fremsætter Kommunen også en ansøgning om en standarddispensation til banens
vedligeholdelse. Disse vilkår har heller ikke været omtalt i den hidtidige korrespondance.
Aalborg Kommune ansøger om at få et acceptabelt og godkendt råderum af Fredningsnævnet til at vedligeholde sporene, sådan at Fredningsnævnet ikke skal høres og besigtige arealerne for hver gang, der er behov for
mindre vedligehold. Retningslinjerne er ikke nye oplysninger. De er indsendt til Fredningsnævnet med det
oprindelige materiale fra ansøgningens begyndelse, de er fremlagt til besigtigelserne, og Naturstyrelsen kommenterede på de samme retningslinjer til Fredningsnævnets møde i april 2019.”
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Miljøstyrelsen har til sagen den 30. april 2019 afgivet følgende udtalelse:
”Det ansøgte vedrørende Hammer Bakker er beliggende i Natura 2000-område nr. 218 (habitatområde nr.
218)
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 218:

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000
områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.”

Efter fremkomst af de ovenfor nævnte indlæg, herunder særlig indlægget af 8. marts 2020 fra DN har
fredningsnævnet ved mail af 4. maj 2020 forespurgt Miljøstyrelsen, om man fastholder sin indstilling.
Miljøstyrelsen har ved mail af 18. maj 2020 meddelt, at man anbefaler, at Aalborg Kommune som
ansøger
-

udarbejder en vurdering af ansøgningens påvirkning af natura 2000-områdets udpegningsgrundlag samt påvirkning af bilag IV-arter
indhenter en vurdering af ansøgningens påvirkning af natura 2000-områdets udpegningsgrundlag samt påvirkning af bilag IV-arter for de arealer, der vedrører fredskov, hvilken
ansøgning kan sendes til Miljøstyrelsens lokale enhed.

Ansøgningen har ikke i øvrigt givet Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Aalborg Kommune har herefter ved mail af 16. november 2020 fremsendt ”Vurdering af ansøgning
om godkendelse af MTB-rute i Hammer Bakker i forhold til Natura 2000-påvirkning af bilag IVarter, jf. habitatbekendtgørelsen.”
Det anføres, at ved naturtyper og bilag IV-arter i forhold til fredskovpligtige arealer, er Miljøstyrelsen
myndighed, men at styrelsen har bedt Aalborg Kommune som myndighed på de ikke-fredskovpligtige arealer om at foretage en samlet vurdering, hvilket herefter er gjort i den fremsendte vurdering.
På baggrund af habitatvurderingen ønsker kommunen nu at flytte MTB-sporet fra habitatnatur
vedrørende område 14, således som vist på kortbilag nedenfor, hvor det tidligere ansøgte forløb er
vist med rød linje, mens det samlede nu ansøgte forløb er vist med hvid linje.
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Det samlede påtænkte forløb er vist på nedenstående kort:
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Af selve vurderingen fremgår det bl.a. følgende:
”Beskrivelse af MTB-rutens forløb, udformning og forventede MTB-aktivitet
MTB-ruten er vist i ansøgningens bilagsmateriale og i kortbilaget vedlagte dette notat. Alle strækninger af
ruten, som går gennem habitatkortlagt natur, er anlagt efter de retningslinjer for etablering og vedligehold af
MTB-ruter, som fremgår af notatet dateret 28-06-2019, ”Retningslinjer for etablering og vedligehold af mtbruter i forhold til gældende lovgivning” – se bilagsmateriale i ansøgningen.
Dette betyder, at sporet som udgangspunkt forløber som et simpelt spor, der følger terrænet uden anlæg eller
væsentlig terrænregulering, samt enkelte steder eventuelt suppleret med stenmel til stabilisering af sporet. I få
tilfælde, som er beskrevet nedenfor under de enkelte delstrækninger, er der etableret mindre anlæg markeret
med grøn prik på bilag i ansøgningsmaterialet.
Ruten i Hammer Bakker benyttes af mange MTB-ryttere gennem hele sæsonen. Der er dog følgende begrænsninger i aktiviteterne, jf. retningslinjerne nævnt ovenfor:
Nattekørsel/løb mellem solnedgang og solopgang er ikke tilladt i fuglenes yngleperiode fra 1. marts til 15. juni.
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til afholdelse af større løb/arrangementer mellem 1. marts og 15.
juni.
Natura 2000-vurdering
En del af MTB-ruten går gennem Natura 2000-område nr. 218: Hammer Bakker, Østlig del, som samtidigt er
Habitatområde nr. 218. På vedlagte kortbilag er vist ruten og de kortlagte habitatnaturtyper. Desuden er vist
placering af de ansøgte anlæg, som er placeret i de habitatkortlagte delarealer.
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området rummer en række naturtyper, herunder følgende som berøres
af MTB-ruten:
Stilkegekrat (habitatnaturtype 9190)
Bøg på mor (habitatnaturtypen 9110)
Bøg på muld (habitatnaturtypen 9130)
Desuden arten Stor vandsalamander
Som det fremgår af nedenstående gennemgang af alle delarealer af kortlagt habitatnatur, som MTBsporet krydser/påvirker, drejer det sig udelukkende om to typer af bøgeskov, hhv. Bøg på mor (habitatnaturtypen 9110)
og Bøg på muld (9130), samt stilkegekrat (9190), som ikke påvirkes direkte.
Til grund for vurderingen af MTB-sporets eventuelle påvirkning af habitatnaturtypernes bevaringstilstand
anvendes de kriterier, der indgår i vurderingen af gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyperne på lokalt og
nationalt plan. Det drejer sig, jf. Faglig rapport fra DMU nr. 457 (2005) (”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”) om følgende kriterier:
Areal: Arealet af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang. Der reduceres ikke på arealet af habitatnaturtyperne som følge af MTB-sporets placering og anvendelse, hvorfor dette kriterie ikke vurderes yderligere.
Struktur og funktion: Til vurdering af skovtypernes bevaringsstatus anvendes en række indikatorer. Af disse
vurderes følgende at være relevant i forhold til MTB-sporet:
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•

Indikator: Uforstyrret jordbund - Arealandel med uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning
og kørsel) skal være stabilt eller stigende.

Generelt gælder, at MTB-sporets gennemsnitlige bredde estimeres til at være ca. 1 meter bredt, hvilket betyder,
at der pr. løbende meter af MTB-sporet påvirkes ca. 1 m2 af jordbunden.
Karakteristiske arter: Forekomsten af karakteristiske arter, jf. EUs ”Interpretation manual of European Union
habitats”, skal være stabile eller i fremgang. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen Bøg på mor: bøg,
bølget bunke, skov-jomfruhår, ørnebregne og blåbær. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen Bøg på
muld: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks, hvid anemone, skovmærke og tandrod.
MTB-ruten berører følgende delarealer kortlagt som habitatnaturtyper (numre refererer til strækninger på
vedlagte kortbilag):
1.
Habitatnaturtypen stilkegekrat (9190), ca. 100 meter af MTB-ruten løber langs vestkanten af
arealet. Ruten er her en del af eksisterende sti/grusvej.
Der er ingen anlæg indenfor arealet, og MTB-sporet berører heller ikke selve det habitatkortlagte
areal med stilkegekrat.
Det vurderes, at MTB-sporet på denne strækning ikke påvirker habitatnaturtypen.
2.
Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 100 meter af MTB-sporet løber gennem arealet.
Fredskov. Ingen anlæg.
Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 100 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
3.
Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 150 meter af MTB-sporet løber gennem arealet.
Fredskov. Ingen anlæg.
Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 150 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
4.
Habitatnaturtypen Bøg på muld (9130), ca. 150 meter af MTB-sporet løber gennem arealet.
Fredskov.
Anlæg: En ca. 4 meter lang træstamme (ubehandlet naturtræ) placeret delvist nedgravet på tværs af
sporet. Billede 2201, jf. ansøgningsmaterialet.
Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 150 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet. Anlægget i form af træstamme,
kan karakteriseres som et naturligt element i forhold til habitatnaturtypens struktur og funktion bl.a.
som potentielt levested for vedboende svampe m.m. Det vurderes, at anlægget vil være neutralt eller
positivt i forhold til naturtypens bevaringstilstand.
5.
Habitatnaturtypen Bøg på muld (9130), ca. 150 meter af MTB-sporet løber gennem arealet.
Fredskov.
Anlæg: I et sving er anlagt kantsikring til afbødning af erosion på en ca. 10-20 meter strækning.
Kantsikringen består af mindre træstammer i ubehandlet naturtræ. Billede 2127, jf. ansøgningsmaterialet.
Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 150 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet. Anlægget i form af kantsikring
med ubehandlet naturtræ, kan karakteriseres som et naturligt element i forhold til habitatnaturtypens
struktur og funktion bl.a. som potentielt levested for vedboende svampe m.m. Det vurderes, at anlægget vil være neutralt eller positivt i forhold til naturtypens bevaringstilstand.
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6.
Habitatnaturtypen Bøg på muld (9130), ca. 50 meter af MTB-sporet løber i den nordlige kant
af arealet. Ikke Fredskov.
Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 50 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget begrænset
omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
7.
Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 75 meter af MTB-sporet løber gennem arealet.
Fredskov. Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 75 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget
begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
8.
Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), <50 meter af MTB-sporet løber i den nordlige kant af
arealet. Fredskov. Selve sporet påvirker et begrænset areal på <50 m2. Det vurderes ikke eller kun i
meget begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
9.
Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 30 meter af MTB-sporet løber langs nordkanten af
arealet. Ikke Fredskov. Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 30 m2. Det vurderes ikke eller
kun i meget begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
10. Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 150 meter af MTB-sporet løber gennem arealet. Ikke
Fredskov. Anlæg: En 5-6 meter lang, delvist grenet træstamme (ubehandlet naturtræ) placeret på tværs
af sporet. Billede 2162, jf. ansøgningsmaterialet.
Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 150 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget begrænset
omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet. Anlægget i form af delvist grenet
træstamme, kan karakteriseres som et naturligt element i forhold til habitatnaturtypens struktur og
funktion bl.a. som potentielt levested for vedboende svampe m.m. Det vurderes, at anlægget vil være
neutralt eller positivt i forhold til naturtypens bevaringstilstand.
11. Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 125 meter af MTB-sporet løber gennem arealet. Fredskov. Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 125 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget
begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
12. Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 300 meter af MTB-sporet løber gennem arealet. Fredskov. Anlæg: I et sving er anlagt kantsikring til afbødning af erosion på en ca. 7-10 meter strækning.
Kantsikringen består af mindre træstammer i ubehandlet naturtræ. Billede 2163, jf. ansøgningsmaterialet.
Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 300 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget begrænset
omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet. Anlægget i form af kantsikring med
ubehandlet naturtræ, kan karakteriseres som et naturligt element i forhold til habitatnaturtypens struktur og funktion bl.a. som potentielt levested for vedboende svampe m.m. Det vurderes, at anlægget vil
være neutralt eller positivt i forhold til naturtypens bevaringstilstand.
13. Habitatnaturtypen Bøg på mor (1991), ca. 150 meter af MTB-sporet løber gennem arealet. Ikke
Fredskov. Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 150 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget
begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
14. Habitatnaturtypen Surt overdrev (6230). Den del af MTB-sporet som i tidligere versioner af
ansøgningen til fredningsnævnet passerede gennem denne naturtype, er nu taget ud af ansøgningen. I
stedet forløber denne del af sporet uden om kortlagte habitatnaturtyper vest om shelterplads og arealet
med det sure overdrev. Der er derfor ikke foretaget en vurdering af MTB-sporets påvirkning af det
sure overdrev, da det ikke påvirkes af MTB-aktiviteten.
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15. Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 25 meter af MTB-sporet løber langs arealets kant.
Fredskov. Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 25 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget
begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
16. Habitatnaturtypen Bøg på mor (9110), ca. 75 meter af MTB-sporet løber langs arealets kant.
Fredskov. Selve sporet påvirker et begrænset areal på ca. 75 m2. Det vurderes ikke eller kun i meget
begrænset omgang, at karakteristiske arter påvirkes negativt af MTB-sporet.
Samlet konklusion – Natura 2000
På baggrund af ovenstående vurderes følgende i forhold til de påvirkede habitatnaturtyper:
Areal: MTB-spores reducerer ikke arealet af de kortlagte habitatnaturtyper i området.
Struktur og funktion: MTB-sporet påvirker indikatoren vedrørende uforstyrret jordbund i mindre omfang.
Det vurderes, at påvirkningen samlet set er uvæsentlig set i forhold til forekomsternes samlede areal og set
i forhold til den relativt beskedne forstyrrelse et MTB-spor udgør af jordbunden. En mindre forstyrrelse af
jordbunden vurderes ikke udelukkende at være negativ, idet en vis forstyrrelse i form af blottet jord er
naturligt, og kan være positivt for arters mulighed for etablering m.v.
Karakteristiske arter: De vigtigste karakteristiske arter for de berørte skovnaturtyper er bøg. Dertil forekommer bl.a. bølget bunke og hvid anemone, samt sporadisk enkelte af de andre karakteristiske arter. Det
vurderes samlet, at ingen af de karakteristiske arter for de berørte naturtyper skades af MTB-sporets tilstedeværelse eller aktiviteten det medfører.
Samlet set vurderes på baggrund af ovenstående, at MTB-sporet ikke påvirker de berørte habitatnaturtyper
væsentligt.
Stor vandsalamander: Denne art forekommer også på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
Arten lever i vandhuller forår og sommer, mens den resten af året primært opholder sig på land, blandt
andet i skove. Her er den blandt andet afhængig af dødt ved, som er med til at sikre arten egnede overvintringssteder.
Det vurderes, at den primære trussel mod stor vandsalamander i Hammer Bakker er mangel på egnede
ynglevandhuller, da det er meget begrænset i området. Til gengæld vurderes overvintringssteder i skove
o.l. ikke at være begrænsende for arten. MTB-sporet begrænser ikke mængden af dødt ved i området og
udgør heller ikke spredningsbarrierer i området. Det vurderes på den baggrund, at MTB-sporet ikke udgør
en negativ påvirkning af stor vandsalamander.
Vurdering af MTB-sporets påvirkning af Bilag IV-arter
Det fremgår af habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, jf. § 8, at der ikke må gives tilladelse, dispensation,
godkendelse mv., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller kan ødelægge
de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.
Enkelte arter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på
arealerne i området omkring MTB-sporet i Hammer Bakker. Det vurderes at være tale om følgende arter:
Stor vandsalamander: Er behandlet under natura 2000-vurderingen ovenfor.
Spidssnudet frø: Det vurderes at MTB-sporet ikke i sig selv er anlagt i yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø. Der kan teoretisk tænkes, at den kan overvintre under rødder og lignende i de partier langs
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MTB-sporet som løber nærmest vådområder, men det vurderes at MTB-aktiviteten vil påvirket arten i
ubetydeligt omfang.
Nedenstående arter af flagermus (sydflagermus) undtaget, da den typisk yngler i bygninger) kan potentielt set yngle eller raste langs MTB-sporet i Hammer Bakker. De er alle almindelige arter i Danmark. De
fire første er for nyligt registreret af specialestuderende i Hammer Bakker-området (upublicerede data)
og anses alle på nær sydflagermus for potentielt set at kunne yngle i områdets skovpartier. De tre sidstnævnte arter på listen er sandsynligvis fraværende eller kun sporadisk forekommende i området.
Det vurderes, at flagermusenes mulighed for at søge føde i området ikke påvirkes negativt at MTBaktiviteten. Med hensyn til påvirkningen af eventuelle ynglekolonier tæt på MTB-sporet er det mere usikkert.
Flagermus får typisk unger som opholder sig i ynglekolonier i fx hule træer i sommerperioden, hvoraf
perioden 15. juni til 15. august vurderes som den mest følsomme for flagermusene, idet ungerne i denne
periode er så sårbare, at de ved forstyrrelser ikke som udgangspunkt kan etablere nye kolonier.
Almindelig aktivitet i form af MTB-ryttere, der kører på sporet i dagtimerne, vurderes ikke at udgøre en
særlig trussel mod ynglekolonier, idet flagermus generelt ikke forstyrres væsentligt af den almindelige
aktivitet fra besøgende i skove. Til gængæld kan flagermus forstyrres af kunstigt lys. MTB-ryttere der
kører med lys efter solnedgang vil derfor kunne udgøre en potentiel forstyrrelse af flagermusene i sommerperioden, hvor ungerne ikke kan flyttes til nye ynglekolonier. Det vurderes dog, at denne forstyrrelse
kun i meget sjældne tilfælde vil være et reelt problem for flagermus i området. Dette kunne fx være tilfældet, hvis en art etablerede en ynglekoloni i et hult træ tæt på MTB-sporet. Sydflagermus
Brunflagermus
Dværgflagermus
Pipistrelflagermus
Vandflagermus
Damflagermus
Langøret flagermus
Udvælgelsen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter, herunder Aalborg Kommunens
egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal, samt Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Faglig rapport fra DMU nr. 635 (2007).
Samlet konklusion – Bilag IV-arter
Det vurderes samlet set, at MTB-sporet ikke væsentligt påvirker raste- og yngleområder for potentielle bilag
IV-arter i området, men at det teoretisk set ikke kan udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan være tale om en
mindre negativ påvirkning af ynglekolonier for arter af flagermus.
Anbefaling til Fredningsnævnet
Som det fremgår af ovenstående bilag IV-artsvurdering, er der en lille usikkerhed om, hvorvidt potentielle
ynglende flagermus langs MTB-sporet vil kunne udsættes for negative påvirkninger fra nattelys fra MTBryttere, der kører langs sporet om natten.
Der findes allerede følgende retningslinjer, som tidligere nævnt i dette notat. Det drejer sig om følgende:
•
Nattekørsel/løb mellem solnedgang og solopgang er ikke tilladt i fuglenes yngleperiode fra 1.
marts til 15. juni.
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•
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til afholdelse af større løb/arrangementer mellem
1. marts og 15. juni.
Der anbefales derfor følgende for at sikre yngleområderne for flagermus:
•
At ovenstående retningslinjer udvides, så perioden med forbud mod nattekørsel og
arrangementer udvides fra nuværende 1. marts – 15. juni til 1. marts – 15. august. ”

Danmarks Naturfredningsforening har ved brev af 11. december 2020 på ny fremsat indsigelser imod
det ansøgte.
Foreningen har desuden med brev af 17. december 2020 fremsendt en vejledning i forvaltning af
Habitatområder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 48 af december 2020, og har anført, at ”Aalborg Kommune i sin afgørelse vedrørende MTB kørsel i habitatområderne (november 2020) næppe har kendt denne
vejledning. F.eks. omtaler vejledningen forsigtighedsprincippet (s.30). Kommunens afgørelse forholder sig
ikke til dette aspekt.”

Da Aalborg Kommune har besvaret indsigelserne fremsat i brev af 11. december 2020 i brev af 15.
januar 2021, citeres Danmarks Naturfredningsforenings indsigelser med kommentarer med Aalborg
Kommunes bemærkninger efterfølgende:
”Da ansøgeren, Aalborg Kommune, ikke har kunnet fremskaffe kort eller beskrivelser af den bane, som blev
omtalt i fredningskendelsen fra 2015, kan kommunen med sin ansøgning ikke gøre krav på, at banen skal
godkendes i sin helhed. Endvidere har Aalborg Kommune (16.11.2020) fremsendt endnu en ændring af banens
forløb på en kort strækning.”
Aalborg Kommune vil gerne henvise til tidligere fremsendte kort af den 25. november 2019, hvor Aalborg
Kommune blandt andet fremsender kort fra 2011, og hvor det vurderes, at sporets forløb er som på
fredningstidspunktet i 2015.
Aalborg kommune er enig i, at der i forbindelse med fredningskendelsen ikke foreligger et kort,
som viser MTB sporets forløb - hverken ved Aalborg Kommune eller Fredningsnævnet.
”På baggrund af Aalborg Kommunes hidtidige tolkning af ”ingen terrænændringer”, er det nødvendigt, at
Fredningsnævnet vurderer mulighederne for at godkende de enkelte dele af den ansøgte MTB bane med de
senere fremsendte ændringer. I denne forbindelse vil vi pege på, at kendelsen slet ikke omtaler de
underholdende elementer (”features”) på banen. Hverken antallet, tætheden, deres størrelse, udformning eller
materialer, kan vi finde autoritative kilder til. Kendelsens omtale af en MTB bane i Hammer Bakker er således
indholdsmæssigt ubeskrevet.”
Aalborg Kommune er enig i, at fredningens kendelse ikke indeholder beskrivelser af mtb sporets anlæg med
tæthed eller størrelse.
Til sammenligning kan der henvises til eksisterende vandreruter indenfor fredningen, som er med trin,
trapper med videre, som heller ikke er beskrevet i fredningens kendelse.
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”Ansøgerens fotokatalog over features (27.06.2019) angiver ikke principper for antal og udformning osv., der
evt. kunne være udgangspunkt for en standarddispensation som ansøgt. Ansøgningens meget uklare
betegnelser for eksisterende features, ”fjernes/reduceres”, kan ikke bruges til at formulere en generel
dispensation. Ansøgningens ”reduceres” er uklart. For hvad er kriterierne for at reducere en bestemt feature
og hvordan? Dette er helt ubesvaret i ansøgningen. Fredningskendelsens § 3 giver fortsat et forbud mod faste
anlæg og konstruktioner.”
De fremsendte retningslinjer for anlæg og vedligehold angiver principper for udformning. Aalborg
Kommune har ikke principper for antal af anlæg, men vurderer antallet af anlæg i forhold til slitage, erosion
og sikkerhed.
Som beskrevet i ansøgningsmaterialet samt oplyst til Fredningsnævnets besigtigelse den 26. august 2019,
ansøger Aalborg Kommune kun om Fredningsnævnets godkendelse af de ”acceptable” anlæg. Aalborg
Kommune forsøger at vise en linje/praksis, hvor Fredningsnævnet gennem retningslinjer samt de acceptable
anlæg kan se, hvordan linjen for etablering af anlæg samt vedligehold ønskes lagt fremadrettet.
Såfremt Fredningsnævnet kan godkende de ”acceptable” anlæg, vil Aalborg Kommune tilpasse/fjerne/
reducere de resterende anlæg efter den samme linje/praksis/retning og efterfølgende anmode Fredningsnævnet om at godkende de reducerede. Anlæg, som ikke falder indenfor denne praksis, vil blive fjernet.
”Endelig er der mange steder i fredningen udlagt depoter af grus og sten langs banen. De omtales slet ikke i
ansøgningen. En eventuel generel dispensation bør angive fremtiden for disse bunker i fredningen.
Ansøgningen omtaler heller ikke specifikt de steder, hvor banen deler sig i 2 spor: et grønt, der kan passeres
af gående og et mere underholdende, hvor der ved opbygning af et såkaldt spring, dvs. en pludselig
niveauforskel på 30 cm eller mere – se f.eks. foto 2131. Af hensyn til alm. gæster i området bedes
Fredningsnævnet overveje, hvordan banen med ”spring” markeres, så man ved, at man færdes på MTBbanen.”
Aalborg Kommune bemærker hertil, at der ved vedligehold af mtb spor vil være tidvise bunker af materiale
på mindre dele af strækningerne, som en del af den praktik, der er ved vedligehold af spor. Disse søges
fremadrettet så vidt muligt minimeret i terrænet, både med hensyn til varighed, antal og omfang.
DN har tidligere fremført, at MTB-banens omfang bør reduceres, for at fredningens hensigt: ”beskytte og
forbedre de biologiske værdier” kan tilgodeses. Den ansøgte bane har en tæthed, der mange steder ikke efterlader de stillezoner, der er nødvendige for at bevare og fremme dyrelivet. Vi henviser endvidere til vores
brev til fredningsnævnet dateret 11. april 2019.
”I de supplerende materialer fremsendt til Fredningsnævnet den 25. november 2019 fra Aalborg Kommune,
er der en opgørelse over mtb sporets længde på fredningstidspunktet samt længden af sporet med de nuværende ansøgte omlægninger. Følgende afsnit er gengivelse fra materialet:
”Ruteforløbet i 2011 opmåles til at være ca. 11,5 km. Det nuværende ruteforløb er knap 13 km. Det vil
sige at ca. 1,5 km af sporforløbet er ændret siden fredningsforslagets fremsættelse. Disse ændringer kan
ses af vedlagte detailkort 1-9. De nye ruteomlægninger, kommunen ansøger om, betyder, at ca. 2,2 km af
sporet nedlægges og erstattes med ca. 1,5. km spor. Det vil sige, at sporet, såfremt Fredningsnævnet godkender de ansøgte sporændringer, får en samlet længde på knap 12,3 km. Kort over de ansøgte ændringer
kan også ses af detailkort 1-9.”
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På baggrund af vore tidligere breve til Fredningsnævnet samt de ovenfor anførte argumenter må vi kraftigt
henstille, at der ikke – som ansøgt – gives standarddispensationer til sporvedligehold og features.
I den nuværende bane er der anvendt så mange forskellige belægninger og forstærkninger, at det er vanskeligt
at se en linje i kommunens forvaltning af ”terrænreguleringer”. I kendelsens § 4 siges det tydeligt, at selv
terrænreguleringer i forbindelse med ”videnskabelige undersøgelser” skal godkendes af Fredningsnævnet.
Derfor virker ansøgningen om en standardgodkendelse af banens forløb med underholdende elementer som
en voldsom åbning for mangfoldige ideer!
DN lægger desuden stor vægt på, at fredningen skal sikre, at den almindelige gæst til fods eller på
alm. cykel i området ikke i væsentlig grad bliver begrænset i sine naturoplevelser i området. Der skal være
plads til aktive MTB cyklister, men ikke på bekostning af andre, langsommere besøgende.”
Aalborg Kommune bemærker hertil, at denne problematik netop var baggrunden for, at der oprindeligt blev
etableret et særskilt mtb-spor, for netop at sikre, at de gående og almindelige cyklister fik sikre og gode oplevelser, uden at skulle dele samme stinet med mtb cyklister.
”Endelig et par bemærkninger om kortet over ruten og dermed ansøgningens entydighed:
•
•

Banestrækningen ved fotos 2116-2119 er på kortet angivet som ”skal omlægges”, uden angivelse af,
hvordan eller hvorfor banen her skal omlægges!
En ca. 150 meter strækning mellem foto 2209 og 2206 et slynget forløb med ca. 10 højt opbyggede
sving og flere bump med specialgrus. Opbygningen muliggør, at MTB-rytteren kan bevare farten under nedkørslen over skråningen – se vedhæftet foto. Denne del af banen blev ikke besøgt ved besigtigelsen i okt. 2019 Kortet viser ingen sving men en lige strækning. Svingenes opbygning må være i strid
med både fredningsdeklarationens tekst og
”sporvedligeholdelse”. ”

I forhold til ovenstående 1. dot:
Aalborg Kommune bemærker hertil, at på denne strækning ligger sporet op af et uregistreret dige, hvor sporet
skal flyttes tilbage til oprindeligt spor. DN har selv gjort Aalborg Kommune opmærksom på hensynet til diget,
hvorfor Aalborg Kommune ønsker at flytte sporet.
I forhold til ovenstående 2. dot:
Denne problematik er tidligere belyst og drøftet til fredningsnævnsmødet den 26. august 2019. Dette anlæg er
kortlagt som et samlet anlæg, som skal reduceres/fjernes. Sporet fremstår med færre sving på kortet pga. begrænsning i gps-ernes nøjagtighed ved kortlægning.
DN nævner, at den nyeste udgave af ”Vejledning til habitatbekendtgørelsen” fra december 2020, som blev
offentliggjort efter kommunens Natura 2000-vurdering fra november 2020, omtaler det såkaldte forsigtighedsprincip, og at Aalborg Kommune ikke har forholdt sig til dette aspekt i habitatvurderingen.
Dette forvaltningsprincip har i forhold til Natura 2000-områder været gældende siden EU-domstolens såkaldte
muslingedom fra 2004 og ligger til grund for den udarbejdede habitatvurdering fra november 2020. Det er
således Aalborg Kommunes vurdering, at der for det første er tilstrækkelige data til at vurdere MTB-sporets
påvirkning af habitatområdets udpegningsgrundlag og integritet, og for det andet at det på baggrund af habitatvurderingen kan udelukkes, at habitatområdets integritet påvirkes negativt som følge af MTB-sporet og den
afledte aktivitet.
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Det skal her understreges, at MTB-aktiviteten først og fremmest vurderes at påvirke omgivelserne gennem
forstyrrelse i form af lys, bevægelse og lyd, hvilket ikke er relevant i forhold til habitatvurderingen. Disse
aspekter har kommunen i sin ansøgning forsøgt at imødegå gennem de foreslåede begrænsninger af MTBaktiviteten.
Aalborg Kommune har screenet relevante dele af den nye vejledning, hvilket ikke giver anledning til ændringer
i Natura 2000-vurderingen fra november 2020.”

IV.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Hammer Bakker 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, herunder den foretagne detaljerede Natura 2000vurdering til grund, at en dispensation, som den, der i den endelige udgave overordnet er ansøgt om,
ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningen af Hammer Bakker rummer bestemmelser, hvoraf det fremgår, at mountainbikecykling
er tilladt. Det er også i forslaget fra 2012 beskrevet, at der i det fredede område er et vidt forgrenet
net af stier til mountainbiking. Aalborg Kommune har oplyst, at stinettet på tidspunktet for fredningsforslagets fremsættelse havde en længde på ca. 11,5 km, hvilken oplysning nævnet ikke finder
grund til at betvivle. Dette stinet må – uanset om der ved fredningsforslagets fremsættelse ikke forelå
ajourført kortmateriale - anses for accepteret og dermed godkendt ved fredningens gennemførelse.
Det er videre i fredningsbestemmelserne angivet bl.a., at plejemyndigheden, Aalborg Kommune, kan
afmærke stiforløb, foretage ændringer i stinettet og opsætte informationstavler. Større ændringer i de
eksisterende rekreative anlæg, f.eks. mountainbikestinettet, kan dog kun finde sted efter
fredningsnævnets godkendelse. Det er herved fastlagt, i hvilket omfang kommunen kan disponere,
uden at der skal søges godkendelse hos fredningsnævnet.
Der er enighed om, at der i årene siden fredningens gennemførelse er foretaget en del stiændringer,
terrænændringer og nyanlæg. Nogle af disse anser fredningsnævnet for omfattet af den ret til
stiændringer, som fredningsbestemmelserne giver plejemyndigheden. Andre af ændringerne og
nyanlæggene har en sådan karakter eller en sådan afvigelse, at de burde være forelagt
fredningsnævnet til godkendelse.
Fredningsnævnet påtaler, at Aalborg Kommune som tilsynsmyndighed ikke har forelagt nævnet de
angivne forhold til dispensationsgodkendelse.
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Når fredningsnævnet imidlertid skal bedømme den nu eksisterende rute med de af kommunen
ønskede ændringer, er det nævnets overordnede bedømmelse, at en tilbageførsel af ruteforløbene til
tilstanden i 2012 vil være så omfattende og så indgribende, at et krav herom ville være af tvivlsom
natur- og miljømæssig værdi. En sådan beslutning ville også indebære en vanskelig grænsedragning
imellem, hvad der er omfattet af den kompetence, der er tillagt kommunen, og hvad der ligger udenfor.
Fredningsnævnet finder derfor i stedet at måtte lægge vægt på følgende omstændigheder:
Aalborg Kommune har oplyst, at man vil nedlægge hele ruteforløbet i det beskyttede overdrev som
vist i bilag 1 samt at kommunen, jf. kortbilag 3, vil nedlægge det mtb-spor, der går tæt på vandtårnet
og i stedet lægge sporet i passende afstand fra vandtårnet. Senest har kommunen under indtryk af den
foretagne Natura 2000-vurdering besluttet at flytte MTB-sporet fra habitatnatur vedrørende området
benævnt område 14. Nævnet finder, at disse ændringer har en væsentlig positiv effekt på MTBruteforløbet.
Ved sagens bedømmelse må nævnet endvidere lægge vægt på, at det ud fra det fremlagte kortmateriale kan lægges til grund, at kommunen vil påse, at en række andre af de nuværende
uhensigtsmæssige anlæg og ruter nedlægges eller omlægges.
Nævnet lægger også vægt på, at rutens samlede længde efter kommunens forslag vil udgøre 12,3 km
og således ikke væsentligt mere end længden på 11,5 km ved fredningens gennemførelse.
Nævnet lægger yderligere vægt på, dels at Aalborg Historiske Museum, der har udtalt sig om de
historiske lokaliteter, ikke har nogen indvendinger imod de tiltag, som kommunen søger godkendelse
til, dels at den foretagne Natura 2000-vurdering konkluderer, at MTB-sporet, som det er foreslået,
ikke vil væsentligt påvirke raste- og yngleområder for potentielle bilag IV-arter i området.
Efter en samlet bedømmelse finder fredningsnævnet herefter ikke grundlag for at tilsidesætte de tiltag,
som kommunen har foreslået, såvel ved nedlæggelse og begrænsning af det eksisterende stiforløb
som ved nyanlæg af stistrækninger, herunder idet de foreslåede tiltag må antages at bringe MTBruterne tættere på deres karakter på tidspunktet for fredningsforslagets fremsættelse.
Fredningsnævnet er opmærksom på, at Danmarks Naturfredningsforening har fremlagt et alternativt
forslag, men nævnet anser sig forpligtet til at respektere den ret, der er tillagt kommunen som
plejemyndighed til – indenfor rimelige grænser - at træffe bestemmelse om ændringer i stinettet.
Fredningsnævnet meddeler derfor herved dispensation til det stinet, som kommunen ønsker, herunder
til nedlæggelse af og nyanlæg af stier, alt som vist på det kortmateriale, der vedhæftes denne afgørelse.
Tilladelsen omfatter herunder anlæg af sti vist ved stop 1 og bro og spang vist ved stop 4.
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Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til de to bilag angående retningslinjer og regulativ for
vedligeholdelse af spornettet, dateret hhv. 20. oktober 2016 og 28. juni 2019, som medfulgte
ansøgningen. Fredningsnævnet finder, at de to bilag i det omfang de omfatter fredningsområdet
Hammer Bakker på udmærket vis udstikker retningslinjerne for mountainbikekørslen og pleje af
sporene. Fredningsnævnet forbeholder sig dog sin konkrete stillingtagen, såfremt tvister angående
kørslen og plejen af sporene måtte blive forelagt nævnet.
Fredningsnævnets udgangspunkt er ud fra fredningens ordlyd og intentioner, at MTB-ruten ikke skal
indeholde egentlige anlæg, herunder såkaldte features, og at sådanne, såfremt der ønskes
bevaret/omlagt et mindre antal, forudsætter en særskilt godkendelse af fredningsnævnet. Nævnet
finder ikke, at ansøgningsmaterialet indeholder tilstrækkelig klarhed vedrørende udformningen af de
features eller lignende anlæg, der ønskes bevaret. Nævnet finder, at antallet bør begrænses mest
muligt, ligeledes fordi særlige anlæg ikke kan anses for en del af forudsætningerne vedrørende
mountainbikeruterne i fredningsafgørelsen.
Denne dispensation omfatter således kun ruteforløbet og dettes grundlæggende udformning og pleje,
således som den er forelagt fredningsnævnet, og hverken en konkret eller generel dispensation til
features eller lignende anlæg.
Fredningsnævnets dispensation til det ansøgte sker i øvrigt under de forudsætninger,
-

at de nye stier på hhv. detailkortbilag 1 og 3 samt på kortet gengivet i denne afgørelse på side
17 anlægges som angivet på de fremsendte tegninger

-

at kommunen ajourfører skiltningen i området, herunder således at det tydeligt markeres, at
kørsel udenfor de afmærkede områder er forbudt og endvidere således, at der ikke i området
er anden skiltning end den, der sættes op af kommunen

-

at der vedrørende de punkter, der af kommunen på kort er markeret med rødt, og som angiver
uhensigtsmæssige eller uacceptable forhold, sker fjernelse af de pågældende særlige anlæg
mv., og at der sker effektiv spærring af de uønskede spor og anlæg.
Hvis der for enkelte punkter ønskes opretholdt/omlagt særlige anlæg, skal kommunen
fremsende præcise forslag til fredningsnævnets godkendelse af, hvorledes de angivne anlæg
ønskes opretholdt eller omlagt.

-

at Aalborg kommune efterfølgende udarbejder et detaljeret kort, der nøjagtig viser placeringen
af den nye, ændrede banes forløb og eventuelle anlæg og features, som ønskes opretholdt, alt
med fotodokumentation.
Det bemærkes vedrørende de anlæg/features, som kommunen har markeret med grønt, fordi
de er anset for acceptable, ikke som sådan formelt godkendes ved denne afgørelse. Nævnet er
overordnet enig i kommunens betragtninger vedrørende de pågældende anlæg men finder, at
det også bør indgå i vurderingen, hvor stort et antal anlæg der i alt bliver tale om, samt hvor
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tæt disse kommer til at ligge. De med grønt markerede anlæg bør af den grund bedømmes i
sammenhæng med de af de med rødt markerede anlæg, som kommunen ønsker at ændre, men
opretholde. Kommunen opfordres derfor til at udarbejde en samlet detaljeret ansøgning og
redegørelse for alle anlæg/features, der ønskes bevaret.
Frist for fremsendelse af det ovenfor angivne kortmateriale sættes til 1. december 2021.
Det er desuden en forudsætning, at der ikke langs MTB-stierne udlægges faste depoter med sten eller
grus, og at eventuelle faste depoter fjernes, således at sådanne depoter kun ved konkret påtænkt vedligeholdelse i kortere perioder placeres i området.
Det er endvidere en forudsætning, at kommunen fastsætter og med skilte eller på anden tydelig
måde bekendtgør, at det er forbudt at køre MTB-natkørsel og at afholde løbsarrangementer i perioden 1. marts til 15. august.
Denne dispensation omfatter almindelig enkeltpersons- og lokal klubanvendelse af MTB-sporene.
Der må således heller ikke udenfor den overfor anførte periode afholdes større MTB-arrangementer
i det fredede område, uden at sådanne godkendes af fredningsnævnet.
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:
1. Adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. en berørt nationalparkfond,
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
7. 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

Vedhæftede bilag:
Oversigtskort
Detailkort 1-9
Retningslinjer for etablering og vedligehold af mtb-ruter i forhold til gældende lovgivning af 28.
juni 2019
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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,

2. Peter Halgren Madsen,
3. Aalborg Kommune, att: Catrine Grønberg Jensen,
4. Miljøstyrelsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk Forening v/Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Industrigården Boliginvest A/S

31

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 10. august 2021

FN-NJS-38-2021: MBT-rute i Hammer Bakker
Fredningsnævnet har den 30. juni 2021 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om omlægning
af en del af mountainbike-sporet i Hammer Bakker på matr.nr. 2p Vodskov By, Hammer, der ejes af
Aalborg Kommune.
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:
Arealet er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. marts 2015 om fredning af arealer
i Hammer Bakker, der er en tilstandsfredning, der har til formål:
-

at beskytte og forbedre de landskabelige værdier,
at beskytte og forbedre de biologiske værdier,
at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse
overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper,
at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, at udvikle områdets rekreative værdier,
at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.

Området skal på sigt udvikle sig til et område med blandet skov og lysåben natur og med diffuse
overgange mellem skoven og det åbne landskab.
Fredningen har bestemmelse om offentlighedens adgang. Herefter er færdsel til fods og på cykel
tilladt på eksisterende stier og veje. Mountainbiking må dog alene finde sted på de dertil afmærkede
ruter. Aalborg Kommune kan foretage mindre omlægninger af disse spor.
Aalborg Kommune anfører i sin ansøgning følgende:
”…
I forbindelse med reduktioner, nedlæggelser og omlæggelser af MTB sporet i Hammer Bakker (FNNJS-2-2019:), vil Aalborg Kommune gerne bede Fredningsnævnet om godkendelse af nedenstående
omlægning.
Ved reduktionsarbejdet jf. afgørelse og fremsendte materiale, arbejder Aalborg Kommune nu på
strækningen omkring vandtårnet. Vi må konstatere, at de store slidsproblemer som vi har fundet, ikke
kan løses med de ansøgte reduktioner. Aalborg Kommune ønsker derfor at omlægge sporet på en
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mindre strækning som vist på nedenstående kort med principskitse. Den røde streg viser nuværende
spor (rød skrift skriver nedlæggelse), den gule streg viser den ønskede omlægning
Det foreslåede tracé holder sig i den mørke del af skoven, hvor der er begrænset eller ingen undervækst. I slutningen af første nye sving mod nord/venstre, går sporet ind i en yngre lærke og granbevoksning som ligeledes har meget begrænset eller ingen undervækst i form af lidt græsser enkelte
steder.

I fredningsteksten er der beskrevet, at Aalborg Kommune kan foretage mindre omlægninger, men da
dette sker i sammenhæng med fredningsnævnets afgørelse (FN-NJS-2-2019) med flere større omlægninger, vil vi gerne anmode om Fredningsnævnets godkendelse og/eller tilladelse.
Kommunen er i gang med den fysiske omlægning af sporet, hvorfor vi håber på en hurtig behandling
af denne henvendelse i Fredningsnævnet.
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…”.
Kommunen har derudover vedrørende Natura2000-område oplyst, at projektet er beliggende ca. 30
meter fra Natura2000-områdets grænse og at den foreløbige konsekvensvurdering konkluderer, at der
ikke skal udarbejdes en egentlig Natura2000-habitatkonsekvensvurdering, idet projektet ikke vil få
væsentlig indflydelse på Natura2000- og habitatområdet.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 5. juli 2021 ingen bemærkninger til den ansøgte omlægning, dog forudsættes, at det eksisterende spor på strækningen nedlægges, så det ikke kan benyttes.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Hammer Bakker 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 bemærker, at det fremgår, at der alene er tale om omlægning af et eksisterende spor,
og finder det efter oplysningen om, at der på den angivne strækning ikke skal foretages egentlige
terrænændringer ubetænkeligt at meddele dispensation på vilkår, at det spor, der nedlægges, ikke
længere kan benyttes til kørsel på mountainbike.
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

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Peter Halgren Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Catrine Grønberg Jensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerlands-Aalborg.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 2496 8604
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 11. november 2021
FN-NJS-57-2021: Bålplads i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 15. oktober 2021 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til at udskifte en bålhytte på matr.nr. 2pk Vodskov By, Hammer, beliggende Storemosevej 70, 9310
Vodskov, der ejes af kommunen.
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 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015, der er en tilstandsfredning, som har til formål
-

at beskytte og forbedre de landskabelige værdier,
at beskytte og forbedre de biologiske værdier,
at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse
overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper,
at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
at udvikle områdets rekreative værdier,
at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.

Det er om bålhytten oplyst, at den bliver på 36 m2 grundflade til erstatning for den eksisterende.
Tagfladen bliver på 66 m2: Se situationsplan neden for:
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I den nye bålhytte er integreret bålreol, hvorfor der ikke skal opføres et nyt brændeskur.

Aalborg Kommune oplyser, at arealet er omfattet af Natura2000-område nr. 218: Hammer Bakker,
østlig del samt bilag IV-arter og anfører følgende:
”…
Kommunen lægger vægt på, at placering ikke giver anledning til arealinddragelsen af eller kørsel i
habitatnaturtyperne. En udskiftning af bålhytten vurderes ikke at øge færdslen i habitatnaturtyperne,
idet det er Aalborg Kommunes erfaring er, at ophold i området i overvejende grad sker på stier og
veje. Færdsel uden for stier og veje i habitatnaturtyperne vurderes at have ingen eller en uvæsentlig
indvirkning for Natura 2000-området. Den eneste art på udpegningsgrundlaget er stor vandsalamander. Vandsalamander yngler i søer af varierende udformning og kvalitet. De raster i skove, krat,
kældre og lignende steder i nærhed af ynglevandhullet. Projektet vurderes ikke at have en indvirkning
på arten, da projektarealet ikke er et egnet rasteområde for salamandre i kraft af projektarealets nuværende anvendelse, den betydelige afstand til nærmeste vandhul (500 m) samt at der mellem søen
og lejrpladsen er en ældre skov (Bøg på Mor) med gode rastemuligheder for salamandre. Endvidere
lægger kommunen vægt på at bortskaffelsen af bålhytten sker efter forskrifterne i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Såfremt ovenstående følges vurderes projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at medføre en påvirkning på naturtyper og arter på Natura
2000-områdets udpegningsgrundlag.
Om bilag IV: Der er ikke registreret arter opført på habitatdirektivets bilag IV inden for projektområdet. En række arter har udbredelsesområde jf. Faglig Rapport 365 (DMU, 2007), som projektområdet ligger inden for. De eneste relevante arter for projektområdet er markfirben og arter af flagermus.
Nogle arter af flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder og sprækker i barken. Projektet
involverer ikke en fældning af gamle træer og vurderes ikke at kunne påvirke disse arter. Andre arter
af flagermus yngler- og raster i ofte i hulmure, hjørner ved skorstene og i isoleringen i bygninger. Da
bålhytten er af en åben konstruktion, vurderes bålhytten ikke at udgøre en yngle-rastested for flagermus. Markfirbenets levested er bl.a. overdrev, heder og råstofgrave eller andre menneskeskabte habitater, hvor der er soleksponerede skråninger på veldrænede, løse jordtyper og med sparsom bevoksning. Her graver de deres rastested og solbader op til og i ynglesæsonen. Der er på overdrevene ca.
600 meter øst for bålhytten observeret markfirben, men det vurderes at projektarealet ikke er et egnet
raste- og ynglested for markfirben, da jorden her er kompakt og arealet ligger i en lavning omgivet af
træer.
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Det er kommunens vurdering at en udskiftning af bålhytten ikke have en indvirkning på arter opført
på habitatdirektivets bilag IV.
…”.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. november 2021. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen. For Aalborg Kommune mødte Peter Pedersen sammen med Lasse Breddam, Svend Lassen og fra firmaet
Rabølle Erik Skovgaard Knudsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Martin Sloth Andersen. For Friluftsrådet mødte Jørgen Pedersen. Fra foreningen ”Rundt om Hammer Bakker” mødte
Kjeld Schulz.
Det oplystes under mødet yderligere om den ansøgte bålhytte, at den vil blive på ca. 4x9 meter til
erstatning for det eksisterende på 5x5 meter og med en højde på i alt inklusive lyre på 3,5 meter.
Træværket bliver i Robinie og Douglas. Tagbeklædningen bliver Sedum. Der lægges ved projektet
helt afgørende vægt på bæredygtighed.
Danmarks Naturfredningsforening anbefalede det ansøgte, ligesom Kjeld Schulz bemærkede, at etablering af bålhytten medvirker til at samle besøgende i bakker fremfor, at de til skade for dyrelivet
bevæger sig meget omkring i området.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Hammer Bakker 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 meddele dispensation til det ansøgte på vilkår, at den eksisterende bålhytte og alle elementer herfra fjernes.
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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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Peter Halgren Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Peter Pedersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Telefon 3025 5459,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 15. juli 2022

FN-NJS-33-2022: Arrangement i Hammer Bakker

Fredningsnævnet har den 21. juni 2022 fra Aalborg Kommune modtaget en ansøgning fremsendt fra
borgerforeningerne og Landsbyklyngen om tilladelse til at afholde ”Naturens dag” den 28. august
2022 på matr.nr. 2pk Vodskov By, Hammer, der ejes af Aalborg Kommune.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen som formandsafgørelse på skriftligt
grundlag, jf. Forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, og har besluttet at meddele dispensation.

Sagens grundlag
De berørte arealer er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om
fredning af arealer i Hammer Bakker, der er en tilstandsfredning med som har til formål at
-

1. at beskytte og forbedre de landskabelige værdier
2. at beskytte og forbedre de biologiske værdier
3. at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse
overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper
4. at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
5. at udvikle områdets rekreative værdier,
6. at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
7. at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.

Der er ikke særskilte bestemmelser om afholdelse af arrangementer af den ansøgte type.

Det er om arrangementet oplyst, at det omfatter følgende lokaliteter:
”…
A: Sulsted Kirkes område og spejderhytter Skovgudstjeneste, introduktion til spejdersport, demonstration af svampe og spiselige urter.
B: Grindstedhallen og festpladsen ved Gennem Bakkerne, Krolf demonstration, middelalderrollespil,
introduktion til spejdersport, motion og træning i naturen, familiemotion.
C: MØDESTEDET v. Shelterpladsen - INDVIELSEN Taler og lidt forplejning, Festligholdelse af
nyt madpakkehus m.v. i naturfondens område.
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D: Brødlands P-plads - udgangspunkt for aktiviteter uden for de fredede områder Naturbilledlotteri
ned mod Pebermosen, hustomter over mod Sulsted kirke, Geocatching i området uden for fredninger.
E: ved Tårnet (Landsbyklyngens ikonprojekt) på Pittsvej. Aktiviteter begrænset i og lige omkring
tårnet. Rapelling demonstration og lokalhistoriske fortællinger.
C-området ligger i fredet område, men det nye mødested for Hammer Bakker er en del af den godkendte shelterplads. Vi undgår så vidt muligt arrangementer på private lodsejeres jord. Ligeledes vil
vi styre parkering væk fra Mødestedet
…”.
Mødestedet er beliggende således:

Aalborg Kommune har vedrørende Natura2000 oplyst, at
”…
det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 218, Hammer Bakker - østlige del, som
shelterpladsen ligger i. Aalborg Kommune vurderer i kraft af arrangementet stationære karakter, som
forbliver i området nær shelterpladsen, at det ansøgte ikke vil have nogle negative påvirkninger på
arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget.
Markfirben og arter af flagermus, der er opført på habitatdirektivets bilag IV, kan være i området.
Aalborg Kommune har dog intet konkret kendskab til det. Kommunen vurderer, at arrangementet
ikke vil kunne forringe levestedsbetingelserne for bilag IV-arterne grundet arrangementet stationære
karakter
…”.
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Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 11. juli 2022 anført, at
”…
DN Aalborg ser ingen problemer i forhold til det påtænkte arrangement Naturens Dag d. 28. august i
Hammer Bakker. Ud fra arrangørernes program vurderer vi, at hensynet til de berørte naturområder
er både påtænkt og tilgodeset. Tidspunktet og årstiden er velvalgt. I DN Aalborg glæder vi os over
arrangementer, hvor oplevelser i naturen og formidling af naturen går hånd i hånd. - Vi ønsker arrangørerne en god dag med et godt fremmøde
…”.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Hammer Bakker 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 om placering af den del af arrangementet, der er
beliggende inden for fredningen samt indholdet heraf, lægge til grund, at det ansøgte ikke strider mod
fredningen formål. Herunder skønnes det, at det nødvendige hensyn til naturen er tilgodeset ved arrangementets udformning. Fredningsnævnet kan på den baggrund 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:
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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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Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Zacharias Brix Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Anne Krag Skærbæk,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland Aalborg,
12. Dan Ole Faaborg - borgerforeningerne og Landsbyklyngen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 3025 5459
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 26. august 2022

FN-NJS-45-2022: Motionsløb i Hammer Bakker 2022.
Fredningsnævnet har den 16. august 2022 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til at gennemføre et motionsløb på arealer, der fremgår af nedenstående kortbilag og som ejes af
henholdsvis Aalborg Kommune og Boliginvest A/S. Sidstnævnte, og dennes lejer ”Bøgen”, har efter
det oplyste meddelt accept af, at løbet gennemføres.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen på skriftligt grundlag 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 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning
af arealer i Hammer Bakker, der er en tilstandsfredning, som har til formål
1. at beskytte og forbedre de landskabelige værdier
2. at beskytte og forbedre de biologiske værdier
3. at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse
overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper
4. at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
5. at udvikle områdets rekreative værdier,
6. at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
7. at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.
Fredningen har bestemmelse om, at færdsel til fods og på cykel er tilladt på eksisterende stier og veje.
Sporten ”mountainbiking” må dog alene finde sted på de dertil afmærkede ruter.
Kommunen oplyser, at løbet afholdes den 17. september 2022 i tidsrummet 10-15 og forventes at
have maksimalt 200 deltagere på en rute på 3 km.
Kommunen oplyser videre vedrørende Natura2000 og Habitatområde:
”…
Dele af motionsløbet afholdes i Natura 2000-område nr. 218, Hammer Bakker - østlige del. Motionsløbet kommer ikke i direkte berøring med habitatnaturtyper, idet løbet afholdes på eksisterende
stier og veje.
Enkelte arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealerne. Heraf kan arter af flagermus (brun-, dværg-, pipistrel-, vand-, damog langøret flagermus) potentielt yngle og/eller raste i området. Følgende løb vurderes ikke at have
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en væsentlig påvirkning på førnævnte bilag IV-arter, idet løbet afholdes uden for flagermusene ynglesæson. Dertil afholdes løbet i et relativt forstyrret område (bynært og i udkanten af Hammer Bakker), hvoraf det vurderes, at løbet vil have en ubetydelig forstyrrelse på førnævnte bilag IV-arter
…”.

Ovenfor ses den afmærkede rute.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 18. august 2022 ingen bemærkninger til det ansøgte
ud over, at de opsatte rutemarkeringer bør indsamles på løbsdagen.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer i Hammer Bakker 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 med de foreliggende oplysninger om løbets placering og omfang meddele dispensation på vilkår, at løbsmarkeringer, affald m.v. fjernes straks efter løbets afholdelse.
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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 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. Zacharias Brix Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Anna Krag Skærbæk,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming-Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Torben Signer Andersen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Telefon 3025 5459,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 14. september 2022

FN-NJS-34-2022: MBT-løbsarrangement i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 22. juni 2022 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at gennemføre et løb på MBT-spor i Hammer Bakker den 29. oktober 2022 på matrikelarealer, der
udelukkende ejes af Aalborg Kommune. Ansøgningen er indsendt af Aalborg Firmaidræt v/ Anne
Louise Vanggaard.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen mundtligt med deltagelse af det samlede
nævn, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning af arealer i Hammer Bakker, der har til formål:
1- at beskytte og forbedre de landskabelige værdier
2- at beskytte og forbedre de biologiske værdier
3- at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse
4567-

overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper
at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
at udvikle områdets rekreative værdier,
at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.

Fredningen har om offentlighedens adgang blandt andet følgende bestemmelser:
”…



Færdsel til fods og på cykel er tilladt på eksisterende stier og veje. Sporten mountainbiking
må dog alene finde sted på de dertil afmærkede ruter.
Færdsel til fods uden for veje og stier er tilladt, dog ikke på de i dag privatejede arealer (matrikelnumrene 9ap, og 2pq, Vodskov by, Hammer), hvor naturbeskyttelseslovens almindelige
bestemmelser om offentlighedens adgang gælder

…”.
Det er om arrangementet oplyst, at ruterne er på henholdsvis 8 og 13 km, og at deltagerantallet maksimalt vil nå 300 personer. Det oprindeligt oplyste maksimum på 500 personer er således blevet nedsat. Der vil kun blive kørt på lovlige udlagte ruter.
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Ovenfor skitse med løbsruter.
Aalborg Kommune oplyser om Natura2000- og Habitatområder:
”…
Natura2000 og habitatdirektiv:
Dele af MTB-løbet afholdes i Natura 2000-område nr. 218, Hammer Bakker - østlige del. MTBruten berører habitatnaturtyperne stilkegekrat (9190), bøg på mor (9110) samt bøg på muld (9130).
Det vurderes, at kørsel på eksisterende MTB-spor gennem disse habitatnaturtyper ikke vil have en
væsentlig påvirkning. Dette begrundes med, at der udelukkende køres på eksisterende MTB-spor.
MTB-sporets påvirkning på førnævnte habitatnaturtyper er tidligere vurderet, hvilket fremgår af FNNJS-2-2019.
Enkelte arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealerne i området omkring MTB-sporet. Heraf kan arter af flagermus (brun, dværg-, pipistrel-, vand-, dam- og langøret flagermus) potentielt yngle og/eller raste i området. Jf.
FN-NJS-2-2019 anbefales det af hensyn til flagermusene (og ynglende fugle), at det er forbudt at køre
MTB-natkørsel samt løbsarrangementer ikke må afholdes i perioden 1. marts til 15. august. Følgende
arrangement vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på førnævnte bilag IV-arter, idet arrangementet afholdes den 29. oktober i dagtimerne
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…”.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 6. august 2022 anført:
”…
DN er opmærksom på, at den ansøgte dato for arrangementet ligger uden for perioden for forbud mod
store arrangementer i fredningen. Alligevel er vi betænkelige ved dette arrangement fra Aalborg Firmaidræt i fredningen.
Aalborg Kommune har i de sidste år brugt megen energi på at opbygge et anlæg for store MTBarrangementer på det kommunale - ikke fredede areal – Visse Kongshøj. Da Aalborg Firmaidræt ikke
skønnes at have særlig tilknytning til Hammer Bakker, finder vi, at det ansøgte arrangement med
mindst det samme udbytte kan gennemføres på Kongshøj banen og derved friholde Natura 2000 arealerne og det fredede areal fra slid. Dette hensyn kan være væsentligt, hvis skovbunden er fugtig
…”
Aalborg Kommune har den 1. september 2022 som svar herpå anført:
”…
Ansøgers begrundelse for afholdelse af løbet inden for fredningen er:
Der er ikke et MTB-spor i Hammer Bakker uden for fredningen, og det vil ikke være muligt at gennemføre et løb i Hammer Bakker, hvis dette MTB-spor ikke må benyttes.
Det understreges, at løbet begrænses til de godkendte MTB-spor. Endvidere afholdes løbet i efteråret
for at mindske påvirkningen af fugle- og dyreliv.
Aalborg Kommune har endvidere følgende bemærkninger til DNs høringssvar:
DN skriver i deres udtalelse, at de skønner, at Aalborg Firmaidræt ikke har en særlig tilknytning til
Hammer Bakker. Aalborg Kommune bemærker, at ens tilknytningsforhold ikke et krav ift. fredningsbestemmelserne.
…”.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealerne i Hammer Bakker 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.
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Fredningsnævnet lægger ved sin afgørelse til grund, at løbet afholdes uden for perioden 1. marts til
15. august samt, at Aalborg Kommune vurderer, at arrangementet ikke vil have en væsentlig påvirkning på de særligt nævnte bilag IV-arter.
Idet løbets afholdelse efter en samlet bedømmelse ikke kan anses for at stride mod fredningens formål, der i øvrigt også er at fremme områdets rekreative værdier og offentlighedens adgang, og idet
den omstændighed, at ansøgeren ikke er hjemmehørende i lokalområdet ikke ses at kunne afskære en
dispensation, kan nævnet meddele dispensation.
Idet der er tale om et ganske stort arrangement, der i tilfælde af fugtigt vejr vil kunne påvirke jordbunden kraftigt, meddeler nævnet tilladelsen under forudsætning af, at Aalborg Kommune efter løbets
afholdelse foretager en bedømmelse af løbsarealernes udseende samt sikrer udbedring af eventuelle
skader, der måtte være opstået som følge af løbet.
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.naevne-neshus.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
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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
Fmd.

Denne afgørelse sendes til:
123456789101112-
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Poul Roesen,
Zacharias Brix Madsen,
Miljøstyrelsen,
Aalborg Kommune, att. Anna Kragh Skærbæk,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
Firmaidræt v/ Anne Louise Vanggaard.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 3025 5459
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 26. september 2022

FN-NJS-46-2022: Fibernet i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 19. august 202 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at etablere fibernet nedgravet i tracé som nedenfor i kortbilag anført i Hammer Bakker ved Aalborg
på matr.nr. 2p,2ps, 2pt, Vodskov By, Hammer, der ejes af Aalborg Kommune. Ansøgningen er indsendt af Nordkabel A/S.
Fredningsnævnet har efter høring af Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, besluttet at behandle 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 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning
af Hammer Bakker, der en tilstandsfredning som har til formål:
 At beskytte og forbedre de landskabelige værdier,
 At beskytte og forbedre de biologiske værdier,
 At beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem skov og lysåben natur, samt diffuse overgange mellem disse, med høj andel af lysåbne naturtyper,
 At beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,  At udvikle områdets
rekreative værdier,
 At sikre og forbedre offentlighedens adgang,
 At understøtte Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser til at beskytte naturen, herunder at sikre udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218.
Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder fyldes op, graves af eller planeres.
Det er oplyst, at der ansøges om at:
-

Underpresning udføres i 70 cm dybde – huller til underpresning er 60x130x70cm
Gravning udføres i 50 cm dybde – 30 cm rende
Muffehuller for styrbar underboring er 200x100x100cm

Kort over tracé ses neden for:
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Aalborg Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18 på følgende vilkår:
-

Projektet udføres som angivet i ansøgning og dertilhørende kortbilag (bilag 1 og 2).
Renden graves med en maksimal bredde og dybde på hhv. 30 cm på 50 cm.
Terrænet retableres straks efter arbejdets udførsel. Render lukkes med den opgravede jord.
Der må ikke efterlades varige terrænændringer.
Eventuelt overskudsjord bortkøres. Materialer må ej heller efterlades.
Træer må ikke fældes og trærødder større end 5 cm må ikke beskadiges.
Der må ikke skabes varige køreskader. Ved kørsel på blød bund kan der anvendes køreplader,
maskinel med larvefødder, brede dæk eller lignende.
Inden opstart skal ansøger henvende sig til Byer og Natur, Aalborg Kommune (byer.natur@aalborg.dk), med henblik på at aftale en opstartsdato, således at arbejdet kan koordineres
med øvrige aktiviteter i området.
Ibrugtagning af denne dispensation forudsætter, at projektet godkendes af fredningsnævnet.

Aalborg Kommune har i samme afgørelse vedrørende Natura2000- og Habitat-område anført:
”…
Natura 2000
En ca. 160 meter strækning af projektet grænser op til Natura 2000-område nr. 218 Hamer Bakker,
østlig del. Selve den del af projektet, der ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen berører ikke
habitatnaturtyper.
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Uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen er der to delstrækninger af hhv. cirka 40 og 60 meter, der
grænser op til habitatnaturtypen Bøg på muld: 9130 (figur 3). På den nordlige delstrækning har ansøger tilpasset projektet, så ledningen nedgraves i selve vejarealet i stedet for vejkanten. Dermed undgås
skade på træerne og deres vitale rødder. I den sydlige delstrækning underbores der langs vejkanten.
På denne delstrækning ligger vejen for foden af en 2-3 meter høj skrænt, som habitatnaturtypen ligger
ovenfor. Det vurderes på baggrund af den vertikale afstand at vitale rødder ikke ødelægges. Muffehuller til underboringen placeres uden for habitatnatur.
Den eneste art på udpegningsgrundlaget er stor vandsalamander. Stor vandsalamander yngler i søer
og raster i skovområder med dødt ved, nær ynglevandhuller. Projektet medfører ikke fjernelse af dødt
ved og projektet ligger fjernt fra søer. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke yngle- og
rastelokaliteter for arten.
I kraft af ovenstående er det Aalborg Kommunes vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i
forbindelse med andre planer og projektet vil medføre en påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.
og:
Bilag IV-arter
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, jf. § 8, at der ikke må gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 4/6 naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller
kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.
Enkelte relevante bilag IV-arter har udbredelsesområde som arealet ligger inden for. Dette gælder for
flere arter af flagermus, jf. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007.
En række arter af flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder og sprækker, mens øvrige
arter yngler og raster i bygninger af varierende form. Projektet medfører ikke fjernelse af bygninger
eller træer. Der vil være støj i forbindelse med projektet, men i kraft af at projektet er beliggende
langs/i vej, vurderes det, at midlertidig støj ikke vil have en væsentlig indvirkning på arterne. Hammer
Bakker er et stort skovområde, hvor arterne har mulighed for at søge til andre dele af skovene.
Aalborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data
over fund af arter (Aalborg Kommunes egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal samt
Naturbasen.dk)
…”.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 30. august 2022 anført:
”…
Danmarks Naturfredningsforening har ingen indvendinger mod, at der nedpløjes et fiberkabel med
den ansøgte linieføring i fredningen
…”.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Hammer Bakker 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 på baggrund af de fremsendte oplysninger om arbejdets omfang og ledningernes placering forholdet som værende af mindre betydning set i relation til fredningen og meddeler
derfor dispensation på vilkår, at arealerne efter endt etablering af ledningsnettet retableres fuldstændig.
I øvrigt henvises til de vilkår for arbejdet, som er opstillet af kommunen ved den meddelte kommunale
tilladelse.
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
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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

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Zacharias Brix Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Catrine Grønberg Jensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Nordkabel A/S.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del,
Telefon 3025 5459,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 13. december 2022

FN-NJS-61-2022: Motionsløb i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet har den 17. november 2022 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at afholde et motionsløb på matr.nr. 1bo Attrup, Hammer, der ejes af Dansk Botanisk Forening, matr.nr. 9ap, der ejes af Henrik Ellersgaard Nielsen, matr.nr. 2pq, der ejes af Industrigårdens
Boliginvest A/S, matr.nr. 2pz, der ejes af Kriminalforsorgen og matr.nr. 2pt, 2p,7000æ, 2c og 2pk,
der ejes af Aalborg Kommune. Alle sidstnævnte er Vodskov By, Hammer. Ansøgningen er indsendt
af Hammer Bakker Runners v/ Bo Stilling Christiansen. Alle lodsejere har meddelt dokumenteret
accept af løbets afholdelse den 11. februar 2023.
Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5 og har efter foretagen høring besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ruten går gennem arealer omfattet af to forskellige fredninger:
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. december 2015 om fredning af Hammer bakker,
(0871.00), der er en tilstands fredning, som har til formål
at beskytte og forbedre de landskabelige værdier,
at beskytte og forbedre de biologiske værdier, at beskytte og udvide områdets mosaikstruktur mellem
skov og lysåben natur, samt diffuse overgange imellem disse, med en høj andel af lysåbne naturtyper,
at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
at udvikle områdets rekreative værdier,
at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 218. Fredningen har bestemmelser om at færdsel til fods og på cykel
er tilladt på eksisterende stier og veje. Sporten mountainbike må dog alene finde sted på de dertil
afmærkede ruter.
Deklaration af 6. marts 1961 (02678.00) om arealer ejet af Dansk Botanisk Forening, matr.nr. 1bo
der en tilstandsfredning at, og med bestemmelse om at der på hedearealet ikke må opføres huse, boder
eller skure, ej heller opsættes master eller andre skæmmende indretninger, og der må ikke ved afgravning eller på anden måde ske indgreb i terrænet.
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Det er oplyst, at arrangementet afholdes på eksisterende stier og veje.
Yderligere er oplyst, at der forventes et antal deltagere på 180. Ruten er 7,1 km, og der er mulighed
for at løbe 14 og 21 km. med start kl. 10.00 frem til senest kl. 13.30. Start- og målområde samt depot
er på asfalteret P-plads ved Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, Storemosevej 17,
Vodskov. Løbet afvikles den 11. februar 2023 og således uden for fuglenes yngletid den 1. marts.
Der ansøges om tilladelse i en 5-årig periode.
Aalborg Kommune har om Natura2000- og Habitatforhold oplyst:
”…
En del af motionsløbet går gennem Natura 2000-området nr. 218, Hammer Bakker - østlige del. Motionsløbets rute går via eksisterende stier gennem habitatnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg på muld
(9130), stilkegekrat (9190), tør hede (4030) og surt overdrev (6230). Se udbredelse på vedhæftet kort.
Forstyrrelse af jordbunden kan forekomme ved denne motionsform, hvor flere løber af samme rute.
Da der anvendes eksisterende stier og MTB-spor gennem habitatnaturtyperne vurderes det, at et motionsløb af denne størrelse og hyppighed ikke vil få et væsentlig slid på stierne og sporene, og dermed
vurderes det, at påvirkningen af habitatområderne er minimal. Gældende for habitatnaturtyperne tør
hede og surt overdrev har Aalborg Kommune i dialog med ansøger lagt ruten på de større stisystemer
for at sikre minimal påvirkning af disse habitatnaturtyper. Samlet set vurderes det, at motionsløbet
ikke vil påvirke de berørte habitatnaturtyper væsentligt.
Enkelte arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealerne. Heraf kan arter af flagermus (brun-, dværg-, pipistrel-, vand-, damog langøret flagermus) potentielt yngle og/eller raste i området. Følgende løb vurderes ikke at have
en væsentlig påvirkning på førnævnte bilag IV-arter, idet løbet afholdes uden for flagermusene ynglesæson. Dertil afholdes løbet på eksisterende stier og MTB-spor, hvormed motionsløbet afholdes
uden for de sårbare områder, og dermed vil løbet have en ubetydelig forstyrrelse på førnævnte bilag
IV-arter.
Aalborg Kommune kan tilslutte Hammer Bakker Runners ønske om at gentage løbet i en 5-årig periode
…”.
Nedenfor vises løbets afvikling i forhold til Natura2000- og Habitatforhold.
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Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. november 2022 anført:
”…
Som det fremgår af vedhæftede forside af Vodskov Avis https://issuu.com/vodskovavis/docs/vo_2022_12 blev løbet i 2022 afholdt i det ikke fredede naturområde Kongshøj. Løberne var
på 2022 ruten opmuntret af musik i højttaler, bod mv.
DN er af den opfattelse, at høj musik ikke bør være en del af 2023 løbet.
Den ansøgte rute for 2023 i Hammer Bakker går gennem forskellige naturtyper, der er beskyttet og
flere områder, der er udlagt til habitatnatur. Disse områder og især lynghede tåler ikke meget slid.
På denne baggrund anbefaler DN, at Fredningsnævnet stiller vilkår for løbet og at Aalborg Kommune
før løbet vurderer sliddet på 8-10 udvalgte lokaliteter med de sårbare naturtyper. Kort tid efter løbet
bør sliddet på lokaliteterne igen vurderes.
På denne baggrund mener DN, at der kan gives en kvalificeret vurdering af løbets slid på naturen i
2023. På baggrund af en vurdering af sliddet, kan det besluttes, om der kan gives en fem årig dispensation til løbet
…”.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredning af arealer i Hammer Bakker 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation overvejende sandsynligt ikke kan antages at være i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Herefter og efter de foreliggende oplysninger om løbets afholdelse på eksisterende stier og veje, samt
at der – om end med en mindre usikkerhed - ikke vurderes at blive negativ indflydelse på Natura2000og Habitatforhold, kan fredningsnævnet meddele dispensation.
Fredningsnævnet finder imidlertid, at der henset til at løbet ønskes afviklet ad ruter, der går gennem
forskellige naturtyper, der er beskyttet og flere områder, der er udlagt til habitatnatur, hvilke områder,
herunder især lyngheden, ikke tåler meget slid, at tilladelsen kun kan gives som anbefalet af Danmarks Naturfredningsforening alene for dette ene løb og ikke i en 5-årig periode.
Fredningsnævnet bestemmer, såfremt der agtes fremsendt ansøgning på ny for 2024, at der skal foretages følgende:
Aalborg Kommune skal før 2023-løbet foretage en vurdering af sliddet på 8-10 udvalgte lokaliteter
med de sårbare naturtyper. I passende tid efter løbets gennemførelse, skal sliddet på lokaliteterne igen
vurderes.
Såfremt der senere søges om løbstilladelse for 2024, skal denne vurdering vedhæftes ansøgningen.
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 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. Zacharias Brix Madsen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Aalborg Kommune, att. Anna Krag Skærbæk,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Henrik Ellersgaard Nielsen,
13. Industrigårdens Boliginvest A/S,
14. Kriminalforsorgen.
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