
Afgørelser – Reg. nr.:   

  Fredningen vedrører:  

Domme

Taksationskommissionen 

Miljø- og 
Fødevareklagenævnet 

Fredningsnævnet 

Forslag

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 

Bemærkninger

Denne fredning er endnu ikke endeligt afgjort! Mens  sagen  er under behandling, må man ikke foretage 
sig noget, som er i strid med de foreslåede fredningsbestemmelser – eksisterende lovlig drift kan dog 
normalt fortsætte, indtil der er truffet endelig afgørelse om fredningen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 18. marts 2020 truffet 
følgende 

afgørelse i FN-NJN-23-2017 

om fredning af arealer ved Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, modtog den 20. april 2017 fra Danmarks Natur-
fredningsforening et forslag til fredning af arealer ved Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring 
kommuner. 

Forslaget vedrører ca. 63 ha, der ejes af 17 private lodsejere, bortset fra ca. 0,22 ha, som ejes af 
Frederikshavn Kommune og ca. 0,02 ha, som ejes af Hjørring Kommune. Fredningsområdet 
afgrænses som vist på nedenstående kortbilag: 

 

Fredningsforslaget omfatter den viste del af Skærum Ådal inden for de fire angivne veje samt et 
mindre areal øst for Slustrupvej ved Budde Bæk og Sludstrup Bæk.  

Forslaget omfatter primært de naturtyper i selve ådalen, som er beskyttet gennem den generelle 
biotopbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3, eng, mose, sø, og vandløb i dalbunden og hede 
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og overdrev på dalsiderne. Kun nogle få, ikke § 3-beskyttede arealer på tilsammen ca. 7 ha foreslås 
med i fredningen.    

Danmarks Naturfredningsforening har beskrevet fredningsområdet på følgende måde: 

”… 
Fredningsområdet ligger i den højtliggende, centrale del af Vendsyssel, som er et istidslandskab 
udformet af gletsjere fra nord og øst under sidste istid. Under den sene del af istiden har Vendsyssel 
været isfrit og har ligget som en ø i det nordlige Kattegat, som dengang var et koldt ishav. Vendsyssel 
begyndte at hæve sig efter at være blevet befriet for isens enorme vægt.  
I takt med landhævningen, som i denne del af Danmark er på lidt over 50 meter, har Skærum Å 
eroderet sig dybt ned i jordlagene, som overvejende består af smeltevandssand og -ler. I 
fredningsområdet ligger dalbunden således nu omkring 25 meter over havet omgivet af op til 40 meter 
høje dalsider. Landhævning og erosion er stort set ophørt, og der er i stedet dannet aflejringer af tørv 
i dalbundens moser og enge.  
 
Skærum Å tager sin begyndelse syd for Lendum i Ulvmose, som på ældre kort kaldes Uglmose. Den 
udgør sammen med Åsted Å de to hovedløb i Elling Å systemet, der løber ud i Kattegat lidt nord for 
Frederikshavn. Straks efter passagen under Mølbakvej løber Skærum Å sammen med Albæk i den 
sydlige ende af fredningsområdet. Herfra får åen sit karakteristiske udseende som naturligt 
mæandrerende vandløb, der over lange strækninger er forblevet fri for vandløbsregulering som 
udretning og uddybning.  
 
Det er den kraftige landhævning i området, som har gjort det muligt for Skærum Å at erodere sig så 
dybt ned i terrænet. Der er herved opstået en V-formet dal med forholdsvis smal bund, hvor åens 
slyngninger rører skiftevis den ene og den anden dalside. Samtidig har en række væld og bække 
eroderet i dalens sider, så de mange steder står frem som ”falske bakker” afgrænset af sidedale og 
kløfter.  
 
Denne udformning af landskabet gør, at terrænoverfladen kan vende mod alle verdenshjørner og have 
alle mulige hældninger. Da der desuden er stor variation i jordbund og fugtighed, findes der 
levemuligheder for en rigdom af plantearter med hver sine krav til voksested. Dermed opstår de 
mange forskellige vegetationstyper, som rummer et enestående planteliv med adskillige rødlistede, 
fredede og øvrige sjældne arter indenfor et forholdsvis lille område.  
… 
Hvid Sækspore 
Blandt områdets sjældne plantearter er særligt orkidéen Hvid Sækspore.  
Hvid Sækspore er oprindeligt hjemmehørende og en af Danmarks sjældneste og mest truede 
plantearter. I midten af 1900-tallet havde den omkring 60 voksesteder, de fleste i Sydvestjylland og 
på Bornholm, mens den i dag kun findes på 3-4 steder i Jylland og i meget små bestande. På den 
baggrund er Hvid Sækspore blevet rødlistet i højeste kategori som kritisk truet. Den er desuden fredet 
som alle vilde, danske orkidéer  
Hvid Sækspore blev opdaget i Skærum Ådal i 1988, hvor der i et enkelt område fandtes 12 
blomstrende eksemplarer. Hele området blev finkæmmet det følgende år, og man fandt, at den 
vestlige dalside indenfor fredningsområdet rummede landets største bestand af arten. Der blev 
oprettet tre dellokaliteter, hvor Hvid Sækspore blev omhyggeligt optalt i de følgende år, sidenhen 
som en del af det daværende nationale overvågningsprogram for orkidéer. For at opretholde de 
lysåbne områder med lav vegetation, som er livsnødvendige for den kun 10 – 30 cm høje orkidé, blev 
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der i samarbejde mellem ejeren af ejendommen Ørnhøj og Nordjyllands Amt over flere år gennemført 
rydningsarbejder, som havde til formål at fastholde og udvide de lysninger, hvor den voksede. 
 
Plejetiltagene, der fandt sted i slutningen af 1980-erne og i begyndelsen 1990-erne, blev imidlertid 
virkningsløse, fordi den aftalte efterfølgende kreaturafgræsning aldrig blev gennemført. Allerede ét 
eller få år efter, at rydningsarbejderne var gennemført, havde en tæt opvækst domineret af 
højtvoksende urter og buske som Gederams, Hindbær, Gyvel og Brombær erobret de nyligt ryddede 
lysninger. Den sidste Hvid Sækspore blev iagttaget i 2002.  
 
Selvom opgravning af sækspore er konstateret, er det uden al tvivl tilgroning som følge af manglende 
eller for svag afgræsning, som har ødelagt bestanden. Der blev desværre heller ikke udført slåning 
med le eller kratrydder i stedet for den manglende afgræsning, hvilket havde været overkommeligt 
på de ret små lysninger, hvor Hvid Sækspore voksede.  
… 
Der findes gode eksempler på, at orkidéer kan dukke op igen på voksesteder, hvorfra de 
tilsyneladende har været forsvundet i flere år. Det skyldes, at orkidéer kan overleve ved deres 
underjordiske dele, som har symbiose med jordbundssvampe, såkaldt mykorrhiza (svamperod). På 
steder hvor høj og tæt, skyggende vegetation har forhindret fremspiring af orkidéernes overjordiske 
dele kan omhyggelig afslåning og fjernelse af vegetation derfor få dem frem igen. Tilsvarende findes 
der orkidéarter som, selv om forholdene på voksestedet er gunstige, kun kan blomstre med adskillige 
års mellemrum og som kan leve underjordisk resten af tiden.  
 
Der eksisterer derfor stadig en mulighed for at få Hvid Sækspore vækket til live igen i Skærum Ådal. 
Da dens oprindelige voksesteder stadig kan lokaliseres, og da den er stærkt truet på nationalt plan, 
bør et forsøg herpå gennemføres. 

Optællingsår  Skærum 
(Ørnhøj)1  

Skærum  
(Ørnhøj) 2  

Skærum  
(Ørnhøj) 3  

Total  

1988                                          12                                   (12)                        
1989  18  4  3  25  
1990  31  8  5  44  
1991  50  8  11  69  
1992  16  5  4  25  
1993  0  0  0  0  
1994  5  3  0  5  
1995  0  0  0  0  

Figuren ovenfor viser de årlige optællinger af Hvid Sækspore, der fandt sted frem til 1995. Det er 
oplyst, at der siden kun er iagttaget et enkelt eksemplar i 2002. 

Landbrugsdrift og naturpleje 

Den smalle og våde dalbund med opstrømmende grundvand og de stejle dalsider er uegnede til 
egentlig dyrkning, og området har i stedet været anvendt til husdyrgræsning og høslæt. Disse gamle 
driftsformer har igennem et meget langt historisk forløb udviklet og bevaret ådalens lysåbne 
naturtyper. Det har ikke kunnet betale sig at udrette åens naturlige slyngninger, som derfor er meget 
smukt bevaret undtagen på det stykke, hvor åen drejer mod øst frem til Sludstrup Bro. Her er dalen 
noget bredere, åen er blevet rettet ud og en del af dalbunden har været opdyrket. Høslæt og græsning 
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er ophørt i størstedelen af fredningsområdet, hvilket har ført til omfattende tilgroning. Der er for tiden 
kreaturgræsning på dalsiden i det nordvestlige hjørne af ådalen og på dele af arealet øst for 
Slustrupvej, mens de øvrige dele af området er uden pleje hverken i form af rydning, græsning eller 
høslæt. 

Det er berettiget at betegne Skærum Ådal som enestående. Det gælder ikke alene i nordjysk 
sammenhæng, da det også på landsplan er vanskeligt at pege på ret mange ådale, som rummer en så 
stor artsrigdom og naturskønhed i en så uforstyrret tilstand. Bevarelsen af såvel landskabsværdierne 
som dets rige planteliv er afhængig af, at der gennemføres en forbedret pleje.  

… 

Fortidsminder og kulturspor 

Der er ikke registreret fortidsminder eller andre kulturspor indenfor fredningsområdet.  

Offentlighedens adgang og friluftsliv 

Langt størstedelen af fredningsområdet består af udyrkede og uhegnede arealer, hvortil der er 
offentlig adgang, jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom i naturbeskyttelseslovens Kapitel 
4. Ved køb af fiskekort (dagkort) til Skærum Å får man adgang til at færdes langs åen, men der er i 
øvrigt ingen offentligt tilgængelige veje eller stier.  

Jagt 

Den vigtigste benyttelse af Skærum Ådal i dag er uden tvivl den jagtmæssige. Fredningen er ikke til 
hinder for, at jagt kan foregå som hidtil, det vil sige med de begrænsninger, som i forvejen følger af, 
at størstedelen af området er § 3-beskyttede naturtyper, hvor fodring og udsætning af vildt ikke må 
finde sted. 

Naturplejeaftaler 

Der er ingen plejeaftaler i området. Med en fredning får naturplejemyndigheden (Frederikshavn 
Kommune) ret til at foretage naturpleje på private arealer uden udgift for ejerne.  Det kan f.eks. være 
relevant, hvor § 3-beskyttede arealer er groet til i krat, som ejerne ikke selv ønsker at rydde og hegne 
m.v.. 

Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser 

Fredningsområdet ligger indenfor område med drikkevandsinteresser; der en enkelt kommunal 
vandværksboring nær Sludstrup Bro. Der er ingen reservationer til råstofgravning 

Natura 2000 -interesser. 

Området er ikke omfattet af Natura 2000 udpegning. 

Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
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Eksisterende fredninger 

Bortset fra fredning af Skærum Kirkes omgivelser er der ingen fredninger i eller i nærheden af 
området. 

Zonestatus 

Hele området ligger i landzone. 

Kommune-, lokalplan- og øvrige planforhold 

Der er ingen særlige retningslinjer, lokalplaner eller planforslag inden for det foreslåede 
fredningsområde. Ådalen er udpeget som økologisk forbindelse og værdifuldt kulturmiljø. 

…” 

Sagens behandling i fredningsnævnet 

Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende for den 18. maj 2017 og 
bekendtgjort på Miljøstyrelsens hjemmeside den 17. maj 2017. Fredningsnævnet har i 
overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1, sendt fredningsforslaget til ejerne af de 
ejendomme, der er omfattet af fredningsforslaget, til statslige og kommunale myndigheder, hvis 
interesser bliver berørt af forslaget, samt til organisationer m.v., som må antages at have interesse i 
forslaget. 

Fredningsnævnet har den 5. juli 2017 holdt et offentligt møde om sagen efter forudgående indkaldelse 
til mødet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 5 og 6 blev sendt til de 
samme ejere, myndigheder og organisationer, som fredningsforslaget blev sendt til. Der blev på 
mødet fastsat en frist til den 5. september 2017 til at fremkomme med bemærkninger og indsigelser 
til fredningsforslaget. Et referat fra mødet blev sendt til de, der var indkaldt til eller deltog i mødet. 

Der er derudover foretaget besigtigelse den 4. april 2018 af fredningsområdet med udgangspunkt i 
områderne ved Slustrup bro, hvor Gravensmindevej møder Lendumvej samt ved Nørre og Sønder 
Ravnsholt og Lille Albæk. Fremmødte lodsejere havde mulighed for at udtale sig. 

Under det offentlige møde og senere er der fremsat bemærkninger til fredningsforslaget, der er samlet 
til følgende: 

Miljøstyrelsen har oplyst, at styrelsen anerkender, at der er naturværdier i ådalen, og den vil derfor 
ikke modsætte sig fredningen og adgangen til at foretage naturpleje. Der bør i fredningsforslaget 
henvises til plejebekendtgørelsen og forslagets ”skal-bestemmelser” skal ændres til ”kan-
bestemmelser”. Spørgsmål om plejeforanstaltninger er behandlet i plejebekendtgørelsen. Ved 
uenighed mellem plejemyndighed og lodsejer kan fredningsnævnet inddrages og nævnets afgørelse 
påklages. Herudover har Miljøstyrelsen henvist til, at der bør tages hensyn til regelsæt for tilskud til 
arealerne. Endelig blev det tilkendegivet, at bestemmelsen om forbud mod udsætning og fodring af 
vildt bør begrænses til at omfatte de steder, hvor det vil skade naturværdierne. 
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Frederikshavn Kommune har tilkendegivet, at kommunen er neutral over for, men svagt imod 
fredningsforslaget – ikke på grund af intentionerne bag forslaget, men på baggrund af den betydning 
en gennemførelse af forslaget vil få for kommunens økonomi. Hvis der kommer gode muligheder for 
tilskud til pleje, kan kommunens holdning ændre sig. Kommunen ser gerne bonus-bestemmelser i 
forhold til naturbeskyttelseslovens § 3 for derved at forhindre en dobbeltbehandling af forslag i dels 
kommunalt, dels fredningsmæssigt regi. Kommunen er særligt opmærksom på formuleringen om 
tilladte hegn i fredningen, herunder om formuleringen er for snæver i forhold til skovbruget og 
kommunen ser gerne bestemmelsen om hegning konkretiseret. Derudover blev det oplyst, at der i 
2010 er foretaget § 3- registrering i området. Lodsejerne blev opfordret til at rette henvendelse til 
kommune, såfremt der er tvivlsspørgsmål. Der er ikke indgået frivillige plejeaftaler med lodsejere. 
Der er juridisk set ikke noget i vejen for at indgå i frivillige aftaler. Der foreligger plejeplaner og 
kommunen forsøger at få det afsatte budgetbeløb til at række.  

Dansk Botanisk Forening har tilkendegivet, at kun en fredning kan sikre fortsat tilstedeværelse af de 
vigtige planter i området. 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Frederikshavn-Læsø, har med hensyn til pleje af 
eksisterende fredede arealer bemærket, at mange områder er Natura 2000-områder, hvor der er tilskud 
fra EU til LIFE-projekter. Der er sket ganske meget på andre områder på denne baggrund. Fredninger 
har kun retsvirkning til fredningsgrænsen. Danmarks Naturfredningsforening ser i dag alle 
landbrugstilladelser, og man har ikke set, at en fredning er lagt til grund for en kommunal afgørelse 
vedrørende de tilstødende arealer. Lokalforeningen har anerkendt, at der vil kunne være et problem 
ved fremtidigt salg af ejendommene, og at dette bør behandles nærmere. 

På forespørgsel har Danmarks Naturfredningsforening som sagsrejser oplyst, at der er adgang for 
lodsejerne til at gennemføre egen afgræsning som pleje. Et problem vil kunne være at etablere en 
hegning midt inde i en større hegning. Det blev endvidere oplyst, at der ikke ved fredningsforslaget  
er lagt hindringer i vejen for at vedligeholde drænledninger. 

Jørgen Jensen (lodsejer nr. 7) har oplyst, at der er mere landbrugsdrift i området for fredningsforslaget 
end vist på fredningskortet. På matr.nr. 21a, Skærum by, Skærum, nord for Lille Albæk, er der 
agerjord i større omfang end det areal, der fremgår af fredningsforslaget. Han er imod en fredning, 
men for en frivillig aftale om pleje ved afgræsning. Allerede nu er der ved fremsættelse af 
fredningsforslaget pålagt arealerne restriktioner. Det bør i fredningsbestemmelser være reguleret, 
hvad der skal ske ved ejerskifte.  

Keld Hansen (lodsejer nr. 5) har oplyst, at han har § 3-områder på sin ejendom, hvor der er etableret 
2 søer, som han gerne vil have hegnet ind. Han er indstillet på en frivillig aftale vedrørende pleje, 
men er imod fredning. Fredningsforslaget er rejst på et tyndt grundlag, hvis sagsrejseren håber på, at 
der fortsat er frø i jorden. Det er en årrække siden frøene har vist sig. Han har endvidere anført, at en 
fredning vil medføre fremtidige indskrænkninger på arealer, der grænser op til det fredede område og 
at kommunen ikke tilføres midler til pleje af arealerne. Da der endvidere ikke etableres stier i området, 
er han tvivlende over for, hvem der får glæde af fredningen. Han har foreslået, at lodsejeren får hjælp 



8 
 

til etablering af hegn, rydning af krat og buske, så områderne kan afgræsses af kreaturer og heste igen. 
Han er indstillet på en frivillig aftale vedrørende pleje. 

LandboNord ved Allan Olsen har bl.a. bemærket, at fredningssager kan have utilsigtede konsekvenser 
for arealer i omdrift og som grænser op til fredede arealer, idet de pålægges kommunale restriktioner. 
Det nu fremsatte forslag har som hovedformål at give adgang til naturpleje, og ikke til offentlighedens 
adgang. Han stillede sig tvivlende over for, om fredning er nødvendig frem for frivillige aftaler med 
lodsejerne, som ved fredning ofte fornemmer, at de ikke længere råder over deres arealer. I sager om 
husdyr kan det være en bekymring hos kommunen, at ammoniak spredes til de fredede arealer, også 
i relation til områder, der ikke er Natura 2000-områder. 

Helmer Arvidson (lodsejer nr. 13) har tilkendegivet, at han mener, at der bør være en plejepligt og 
ikke en plejeret for kommunen. Derudover har han protesteret imod fredningsforslaget, som ingen 
lodsejere er positivt indstillet over for. Fredningen af selv mindre arealer griber indgående ind i de 
enkelte ejendomme, både med hensyn til eventuel landbrugsdrift og fremtidig salg af ejendommene. 

Kaj Zakarias Petersen (lodsejer 14) har i et brev af 30. juni 2017 bl.a. tilkendegivet, at han er imod 
en fredning med de restriktioner, en sådan fredning måtte medføre.  Der indgår i forslaget 
landbrugsjord, som de i mange år har gødet og fået afgræsset. Dette område skal bevares som 
landbrugsjord med mulighed for fortsat dyrkning. De fodrer og udsætter vildt, og agter at fortsætte 
med det. Åbeskyttelseslinjen, som tidligere er bestemt af amtet, giver allerede offentligheden adgang 
til at færdes langs åen og til fiskeri. De ønsker ikke at give offentligheden uhindret tilladelse til at 
færdes på deres jorder. De modsætter sig kraftigt en fredning med de restriktioner, en sådan fredning 
vil medføre, og de mener i øvrigt, at en fredning er helt unødvendig. 

Per Larsen har udtalt, at han var tidligere ejer af Ørnhøj, men bor i dag til leje. Han deltog i sin tid i 
optælling af orkideer. På de steder, hvor der var markeret med tilstedeværelsen af orkideer, skete der 
ulovlig opgravning, foretaget af personer, der specifikt gik efter disse planter. Derudover har han 
bemærket, at der oprindeligt var 40 dyreenheder på arealerne, men at der nu kun må være 12 
dyreenheder til afgræsning.  

Under besigtigelsen drøftedes bl.a. tilskudsordninger, samt fodring af dyr/rådyr. Der henvises i øvrigt 
til referatet for den besigtigelse, der blev foretaget den 4. april 2018. 

---000--- 

Frederikshavn Kommune har den 2. september 2017 fremsendt en oversigt over de nuværende 
restriktioner, der gælder for Skærum Ådal og sammenholdt denne oversigt med de restriktioner, der 
fremtidigt vil blive pålagt arealerne, hvis fredningen gennemføres. 

Miljøstyrelsen har den 10. oktober 2017 fremsendt forslag til justering af fredningsbestemmelsernes 
ordlyd og indhold, som sagsrejseren senere har tilsluttet sig. 

 

---000--- 
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Frederikshavn Kommune har den 20. september 2018 oplyst, at der kun er fremkommet ønske om ny 
§ 3-registrering fra lodsejer nr. 7, Jørgen Jensen. 

Ved brev af 28. juni 2019 har Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, meddelt, at der 
for så vidt angår en registreret mosepylogon på matr.nr. 21a og matr. nr. 11b Skærum By, Skærum 
(lodsejer nr. 7, Jørgen Jensen) kan ske afregistrering. Registreringen af § 3 beskyttet mose kan 
herefter ikke fastholdes.  

Danmarks Naturfredningsforening har ved mail af 26. august 2019 meddelt, at man som sagsrejser 
har valgt at udtage det afregistrerede areal af fredningsforslaget. Der er herefter udarbejdet nyt 
fredningskort og tilrettet areal- og lodsejerliste. 

---000--- 

Fredningsnævnet har den 14. december 2018 besluttet at forlænge fristen i naturbeskyttelseslovens § 
37a med 1 år, således at fristen udløber den 20. april 2020. 

Fredningsnævnet har den 28. januar 2018 truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til udarbejdelse af 
en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget, jf. miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, 
nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 18. februar 2020 efter klage fra 
en lodsejer stadfæstet Fredningsnævnets afgørelse.   

Fredningsnævnets bemærkninger 

Fredningsnævnet finder, at en fredning i medfør af naturbeskyttelseslovens kapitel 6 af de arealer, 
der fremgår af det reviderede fredningskort bør gennemføres. 

Fredningsområdet indeholder en usædvanlig righoldig og oprindelig natur, som efter ophør af 
traditionel landbrugsdrift er under tilgroning. Fredningen bør gennemføres for at sikre og forbedre 
forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder særlig de lysåbne naturtyper med deres rige flora, 
for at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, og for at skabe grundlag for naturpleje. 

Afgrænsning af fredningsområdet mv. 

Den afgrænsning af fredningsområdet, som er indeholdt i det nu reviderede fredningskort, lægges til 
grund. Kortet, der er dateret marts 2020, indeholder markeringer af § 3-arealer og åbeskyttelseslinje 
mv. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at fredningsforslaget primært omfatter arealer i ådalen, som 
grænser op til Skærum Å med de naturtyper, som ønskes fredet.  

Det bemærkes, at en fredning alene gælder for de arealer, der fredes. 
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Særlige spørgsmål 

Udsætning og fodring af vildt 

Fredningsnævnet ændrer forslaget, således at forbuddet mod udsætning og fodring af vildt udgår. 

Plejebekendtgørelse og hegning mv. 

Bestemmelserne om naturpleje, plejemyndighed og plejeplaner (§ 9 og § 10) korrigeres i 
overensstemmelse med forslaget fra Miljøstyrelsen, og som Danmarks Naturfredningsforening som 
sagsrejser har tilsluttet sig. 

Vandløb og dræning mv. 

Fredningsbestemmelserne vedrører hverken spørgsmål om vandløb eller dræning, idet disse 
spørgsmål fortsat alene reguleres af vandløbslovgivning og vandløbsregulativ mv.  

Bonusbestemmelser 
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Frederikshavn Kommune har fremsat ønske om tilføjelse af bonusbestemmelser, men 
fredningsnævnet finder ikke, at der i sagen foreligger konkrete projekter med en tilstrækkelig 
detaljeringsgrad, der gør det muligt at vurdere konsekvenserne heraf i forbindelse med behandlingen 
af fredningsforslaget. Kommunens ønske må derfor afvises.   

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.: 

Skærum by, Skærum: 

1l, 3d, 5a, 5b, 5e, 7c, 7m, 7o, 11b, 20a, 21a, 40a, 40e, 40g, 40 l, 41a, 41c, 41d, 7000g, 

Lendum by, Lendum: 

13b, 7000æ,  

Eget Hgd., Skærum: 

1ax, 1ay, 1ba, 1bæ, 1cb, 4o, 7000a, 

Den vestlige Del, Åsted: 

6b, 7a, 13a, 13b,  

Der fastsættes følgende fredningsbestemmelser: 

§ 1 Fredningens formål 

- At sikre og forbedre forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder særlig de lysåbne 
naturtyper med deres rige flora, 

- At sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, 
- At skabe grundlag for naturpleje. 

 

§ 2 Fredningsområdet 

Fredningsområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 

§ 3 Bevaring af området 

Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er påbudt 
eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra Fredningsnævnet, for 
eksempel i forbindelse med naturgenopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse. 

§ 4 Arealernes drift og anvendelse 

Arealer i landbrugsmæssig drift 

Arealer på ejendommene, del af matr. nr. 5b Skærum By, Skærum, (lb. nr. 1), del af matr. nr. 21a, 
(lb. nr. 7), 7m Skærum By, Skærum, (lb. nr. 8), del af matr. nr. 41d Skærum By, Skærum (lb. nr. 9), 
del af matr. nr. 41c Skærum By, Skærum, (lb. nr. 10), del af 1cb Eget Hgd., Skærum, (lb. nr. 15) og 
del af matr. nr. 13a Den vestlige Del, Åsted,(lb. nr. 18) er på fredningstidspunktet i landbrugsmæssig 
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drift. Arealerne ønskes udviklet i retning mod eng og overdrev og må derfor ikke tilplantes, 
omlægges, gødskes, sprøjtes eller lignende. 

Beskyttet natur 

Der må kun foretages ændringer i tilstanden af naturtyper, som er beskyttet, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 3, når ændringerne har et naturforbedrende sigte. Der må således ikke 
gødskes, anvendes pesticider, omlægges eller jordbearbejdes, sås, plantes, drænes eller kalkes. 

Skov 

På skovarealer, der er vist ved almindelig skovsignatur på fredningskortet, er fredningen ikke til 
hinder for, at der foretages rydninger af hensyn til forbedring af udsigter og/eller genskabelse af 
lysåbne naturtyper. Det kan eventuelt ske i medfør af plejeplanen (se § 10). 

§ 5 Byggeri m.v. 

Der må ikke opføres bygninger i området, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. Forbuddet 
omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger.  

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne, der i kortere perioder er 
nødvendige for skovdrift eller naturpleje. 

Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for husdyr efter fredningsnævnets 
godkendelse af udformning, størrelse og placering. 

Deponering må ikke finde sted indenfor fredningsområdet. 

§ 6 Faste konstruktioner og anlæg 

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner, som f.eks. tårne, vindmøller, solcelleanlæg, 
tankanlæg, transformatorstationer, master o.l. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. 
Arealerne må ikke benyttes til oplag, opstilling af udrangerede maskiner og lignende. Der må ikke 
anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. 

Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til hegning af husdyr. I skovene kan der 
opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og foryngelser, såfremt disse fjernes igen inden 10 
år. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder f.eks. hjortehegn og hvide træhegn (hestehegn). 

Der kan efter enighed med lodsejerne og med fredningsnævnets godkendelse opsættes mindre 
informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af plejemyndigheden. 

§ 7 Terrænændringer m.v. 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves eller planeres. Råstoffer må 
ikke udvindes, heller ikke til eget forbrug. 

§ 8 Offentlighedens adgang 
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Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i gældende 
love, og udyrkede og uhegnede arealer er således åbne for offentlighedens færdsel til fods, jf. 
naturbeskyttelseslovens kapitel 4. 

Stier kan etableres af plejemyndigheden efter aftale med lodsejerne og med Fredningsnævnets 
godkendelse. 

§ 9 Naturpleje 

Plejen af områdets lysåbne, beskyttede naturtyper søges tilrettelagt, så den fremmer en lav 
vegetationshøjde ved græsningssæsonens afslutning, medmindre plejen udføres ved helårsgræsning.   

§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner 

Frederikshavn og Hjørring kommuner er plejemyndighed i fredningsområdet og kan gennemføre 
pleje af arealer i de respektive kommuner til opfyldelse af fredningens formål. 

Plejen gennemføres efter den gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden 
bekendtgørelse nr. 924 af 24. juni 2016 eller senere ændringer af denne. 

Plejemyndighederne udarbejder en plejeplan for det fredede område senest 2 år efter fredningens 
gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de senere for højst 10 år. 

§ 11 Dispensation 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke 
vil stride imod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1. 

Afgørelsen er truffet i forening med det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og de 
kommunalt udpegede medlemmer Jørgen Stubgaard (Hjørring Kommune) og Per Faurholt 
(Frederikshavn Kommune). 

 

Niels Bjerre 

Klagevejledning: 

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klageberettigede 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 og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt 
organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.   

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale 
myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan 
ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages. 
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Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor du kan vælge Nævnenes 
Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.   
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 18. marts 2020 truffet 
følgende 

afgørelse i FS-NJN-23-2017 

om erstatning i anledning af fredning af arealer ved Skærum Ådal i Frederikshavn 
og Hjørring kommuner. 

 

I Indledning  

Ved en afgørelse truffet samtidig med denne afgørelse har Fredningsnævnet for Nordjylland, 
nordlig del, besluttet at frede nogle arealer i Skærum Ådal, beliggende i Hjørring og 
Frederikshavn kommuner. 

Fredningsområdet omfatter ca. 63 ha, som ejes af 17 private lodsejere, bortset fra ca. 0,22 ha, som 
ejes af Frederikshavn Kommune og ca. 0,02 ha, der ejes af Hjørring Kommune. 

Udstrækningen af fredningen fremgår af vedhæftede pr. 14. februar 2020 reviderede areal - og 
lodsejerliste, der blandt andet indeholder oplysninger om, hvilke arealer der er beskyttede 
naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven. 

Fredningsnævnet har efter votering udsendt udkast til fredningsafgørelse og anmodet lodsejerne 
om på denne baggrund at fremkomme med eventuelle erstatningskrav. 

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 40, stk.1, at fredningsnævnet herefter skal afgøre 
erstatningsspørgsmål m.v., jf. § 39. Disse spørgsmål er udskilt og afgøres selvstændigt ved denne 
afgørelse. 

Nævnets medlemmer er formand Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard 
og de kommunalt udpegede medlemmer i henholdsvis Hjørring og Frederikshavn kommuner, 
Jørgen Stubgaard og Per Faurholt. 

II Erstatningsspørgsmål 

A 

Efter § 39, stk.1,1.pkt. skal fredningsnævnet fastsætte erstatning til ejere/brugere og andre indehavere 
af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem. På den baggrund 
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har fredningsnævnet den 10. november 2019 fremsendt udkast til fredningsafgørelse og opfordret 
sådanne rettighedshavere til senest den 2. december 2019 at opgøre deres erstatningskrav og indsende 
dem til nævnet. Der er modtaget erstatningskrav fra 3 lodsejere og en enkelt lodsejer har taget 
forbehold om at fremsætte et erstatningskrav. 

Den følgende gennemgang omfatter de fredede ejendomme som opregnet med løbenummer i 
fredningsforslagets areal- og lodsejerliste. 

B. 

Af naturbeskyttelseslovens § 33, stk.5, fremgår det, at der for det tab, som en fredning påfører en ejer, 
bruger eller indehaver af en anden rettighed over fredet ejendom, ydes erstatning efter reglerne i 
lovens § 39. 

1. Offentligt ejede arealer 
Efter § 39, stk.1, 3.pkt. tilkendes der ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, 
medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. 

2. Privatejede arealer 
Ved udmåling af erstatning efter naturbeskyttelseslovens § 39 følges en fast praksis, hvor 
erstatningerne, som udgangspunkt fastsættes efter takster, der dog reduceres eller helt bortfalder 
afhængig af, i hvilken grad det fredede areal i forvejen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
generelle reguleringer.  

a. Fredning af områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (moser og andre 
vådområder), udløser normalt ikke erstatning. Den fredning, der nu gennemføres af arealer 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er ikke mere byrdefulde for lodsejere end de 
begrænsninger, der allerede følger af loven. 

b. Fredede områder, der er pålagt fredskovspligt, udløser ikke erstatning, medmindre der 
pålægges begrænsninger i skovdriften. Der er i denne fredning ikke arealer med 
fredskovspligt. 

c. I de tilfælde, hvor et areal fredes, uden der samtidig fastsættes bestemmelser, der forhindrer 
lodsejeren i at drive arealet på en landbrugsmæssig hensigtsmæssig måde, fastsættes der efter 
praksis en erstatning, der udmåles efter, hvor stort et areal, der undergives 
fredningsbestemmelser. Erstatningen pr. ha. udmåles uden hensyntagen til, hvor den fredede 
ejendom er beliggende og uden hensyntagen til jordens bonitet, og benævnes grundtaksten. 
Grundtaksten udgør for 3.800 kr. pr. ha., som også er en minimumstakst.  

d. I overensstemmelse med fast praksis tilkendes ikke grunderstatning for arealer, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 og fredskovsarealer omfattet af skovloven. 

e. Ligeledes i overensstemmelse med fast praksis tilkendes halv grundtakst for arealer omfattet 
af naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18, som ikke tillige er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

f. Tillægstakst til arealer med grundtakst:  



Side 3 af 14 
 

For et landbrugsareal på matr. nr. 5b Skærum By, Skærum, som er angivet på kortbilag 3, der 
ekstensiveres, ydes der en tillægstakst på 50.000 kr. pr. ha (§ 4 – ”Arealer i landbrugsmæssig 
drift”). Se tillige umiddelbart nedenfor. 
 
 
 
 

C. 

Frederikshavn Kommune har i en mail af 24. januar 2020 oplyst, at kommunen på ny har besigtiget              
arealerne, og at kommunen har korrigeret § 3 beskyttelsen af nogle arealer. Der er tale om et samlet 
areal på 7.024 m2, som skal fordeles på forskellige ejendomme. 

Miljøstyrelsen har i en mail af 6. og 14. februar 2020 oplyst, at Miljøstyrelsen har anerkendt, at der 
kan tilkendes de pågældende lodsejere erstatning for manglende muligheder for at kunne gødske 
arealerne.   

Fredningsnævnet har på denne baggrund bestemt, at der vedrørende lb. nr. 7, lb. nr. 8, lb. nr. 9, lb. nr. 
10, lb. nr 15, lb. nr. 17 og lb. nr. 18 også ydes en tillægstakst på 50.000 kr. pr. ha og halv grundtakst, 
da arealerne er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen. 

 Fastsættelse af erstatning for de enkelte ejendomme med en opstilling, som viser  

Løbenummer 
Matrikelnummer 
Ejerlav 
Lodsejerens navn 
Beregning af erstatning 
Godtgørelse for sagkyndig bistand  
 
Oplysningerne er baseret på oplysninger i den lodsejerfortegnelse, som indgik som bilag til 
fredningsforslaget samt vedlagte fredningskort. Nævnet har foretaget en enkelt rettelse for så vidt 
angår § 3-registrering for lodsejer Jørgen Jensen (lb. nr. 7), med revideret areal- og 
lodsejerfortegnelse af 14. februar 2020. Nævnet har endvidere anmodet Miljøstyrelsen om hjælp til 
beregning af størrelsen på de enkelte arealtyper mv.   
 
Lb.nr.1, del matr. nr. 5b, Skærum By, Skærum, Poul Erik Jensen  
 
Efter Miljøstyrelsens beregninger lægger fredningsnævnet til grund, at størrelsen af det areal, der er  
i landbrugsmæssig drift, er på ca. 0,80 ha, da en del af arealet er tilgroet med træer.  
 
Areal i alt 11,11 ha   
§ 3-areal                                               9,64 ha                                          0 kr. 
Åbeskyttelseslinje 0,32 ha                               608 kr. 
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Arealer i landbrugsmæssig drift        0,80 ha                    40.000 kr. 
Øvrige arealer                                      0,34 ha                        1.292 kr. 
Erstatning i alt  41.900 kr. 

 
                               
Lb.nr.2, del af matr. nr. 1l, del af 5e, og del af 5a, 7o og del af 40e, Skærum By, Skærum, Danni 
Møller Sørensen og Jonas Møller Sørensen 
 
Areal i alt 12,70 ha   
§ 3-areal                                              9,45 ha                                   0 kr. 
Åbeskyttelseslinje 3,09 ha 5.889 kr. 
Øvrige arealer                                      0,02 ha                          76 kr.  
Erstatning i alt                                                                        5.965 kr. 

 
                                            
Lb.nr.3, del af matr. nr. 40l, del af matr. nr. 40a, og del af matr. nr. 41a, Skærum By, Skærum, Peter 
Tegllund 
 
Lodsejer v/ advokat Lars Fogh-Andersen har i en mail af 2. december 2019 anført, at lodsejer ikke 
har noget erstatningskrav, da der er tale om arealer, der i forvejen er § 3 arealer. Det forudsættes 
dog, at engarealerne fortsat kan slås, således at retten til EU- støtte kan opretholdes på de slåede 
arealer.  
 
Fredningsnævnet har bedt Miljøstyrelsen om en udtalelse. Miljøstyrelsen har i en mail af 22. 
december 2019 udtalt, at fredningen ikke ses at være til hinder for, at engarealerne fortsat slås, da 
slåning er med til at holde arealerne lysåbne. Der udmåles derfor følgende erstatning: 
 
 
Areal i alt 5,22 ha   
§ 3-areal                                               5,22 ha                             0 kr. 
Erstatning i alt                                                         0 kr. 

 
Lb.nr. 4, del af matr. nr. 7000 g Skærum By, Skærum og del af matr. nr. 7000a, Eget Hgd, Skærum, 
Frederikshavn Kommune  

Da ejendommen ejes af en kommune, ydes der ingen erstatning. 

Lb.nr. 5 del af matr. nr. 40g Skærum By, Skærum, Kjeld Beck Hansen  

Lodsejer har i en mail af 5. december 2019 og tidligere fremsat et erstatningskrav på 102.400 kr. 
(40.000 kr. pr. ha) Lodsejeren har henvist til en salgsopstilling udarbejdet af ejendomsmæglerfirmaet 
Calundan, Frederikshavn.   



Side 5 af 14 
 

Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til at fravige de ovennævnte principper for udmåling af 
erstatning i anledning af den skete fredning, bl.a. under hensyn til, at ejendommen i forvejen er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Erstatningen udmåles derfor således: 

Areal i alt 2,56 ha   
§ 3-areal og åbeskyttelseslinje 2,56 ha                                                          0 kr. 
Erstatning i alt                                                                                          0 kr. 

 
 
Lb.nr. 6, matr. nr. 3d Skærum By, Skærum, Christina og Jesper Mygind  
 
Areal i alt 0,27 ha   
§ 3-areal og åbeskyttelseslinje 0,27 ha                                                                                    0 kr. 
Erstatning i alt                                                                                         0 kr. 

 
       
Lb.nr. 7, del matr. nr. 20a, del af 21a, 7c og del af 11b Skærum By, Skærum, Jørgen Jensen 
 
Planteavlsrådgiver Rasmus Ørnbøl har på vegne lodsejeren i en mail af 2. december 2019 fremsat 
et erstatningskrav på 1.300.000 kr. for tab af handelsværdi under henvisning til kreditforening, som 
har stillet krav om indfrielse. 
 
Der er også stillet krav om et beløb på 120.000 kr. (6 ha a 20.000 kr.) for mistet ret til at tildele 
gødning. Der er nu forbud mod gødskning og sprøjtning på engarealer, herunder skovarealer, som 
hidtil lovligt har kunnet tildeles gødning og været en del af harmoniarealet.  
 
Endvidere er der stillet krav om betaling af et krav på 1.650.000 kr. (55.000 kr. i 30 år) for tab af 
indtjeningsmuligheder som følge af forringet jagt. Det er oplyst, at ejeren i dag honoreres med 
55.000 kr. for udlejning til jagt. De sidste 2 år har udlejning ikke været mulig som følge af 
restriktioner i forbindelse med fredningsforslaget, hvilket indtil nu har givet et tab på 110.000 kr.  
 
Ejeren har derudover fremsat et erstatningskrav på 1.050.000 kr. (35.000 kr. i 30 år) for mistet EU – 
og MVJ tilskud. Med et forbud mod gødskning forudses det, at græsset langs åen bliver i en for 
dårlig kvalitet til at lodsejers dyr kan få en tilstrækkelig tilvækst. Lodsejer tvivler på, om det er 
rentabelt at holde dyr på arealerne. Uden dyrene bliver vegetationen ikke holdt nede, og EU-
tilskuddet må droppes. Allerede nu har fredningen givet problemer i forhold til EU-reglerne, da 
lodsejer ikke har haft mulighed for at rydde maskinelt.   
 
Ejeren har også fremsat krav om betaling af et erstatningskrav på 450.000 kr. (15.000 kr. i 30 år) for     
mistet ret til at udvinde sand til eget forbrug. 
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Ejeren har endvidere fremsat et krav på 250.000 kr. (2,5 ha `a 100.000 kr.) for mistet ret til at drive 
skovdrift.  
 
Ejeren har også fremsat et erstatningskrav på 5.000.000 kr.  Ejeren har i relation hertil henvist til, at 
ejerens muligheder for at udvide husdyrholdet vil blive vanskeliggjort af fredningen. Dette forhold 
vil påvirke ejendomsværdien, da landbruget ikke fremover vil nær så attraktivt for en fremtidig 
køber. 
 
Ejeren har endelig fremsat krav om refusion for udgifter til juridisk og sagkyndig bistand på 15.000 
kr.     

*** 
 
Fredningsnævnet har bedt Miljøstyrelsen om en udtalelse. Miljøstyrelsen har i en mail af 22. 
december 2019 bl.a. udtalt følgende:  
 
”… 
Overordnet set er det Miljøstyrelsens vurdering, at en fredning med de bestemmelser, 
fredningsnævnet har besluttet, ikke pålægger arealerne byrdefulde begrænsninger. Det skyldes,  
at en stor del af fredningsområdet i forvejen er beskyttet natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3,  
at en stor del af fredningsområdet ligger inden for å-beskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 
16,  
at fredningen ikke pålægger særlige begrænsninger for skovarealerne ud over, at der kan foretages 
rydninger for at forbedre udsigterne, og  
at fredningsnævnet har besluttet at udtage fredningsforslagets bestemmelse om forbud mod 
udsætning og fordring af vildt.  
 
Tab i handelsværdi  
Fredningserstatninger dækker ejendommens nedgang i handelsværdi, hvilket er kommenteret i 
forhold til de enkelte punkter nedenfor.  
 
Mistet ret til at gødske  
Der gøres erstatningskrav gældende for mistede muligheder for at gødske og sprøjte engarealet og 
de skovbevoksede arealer.  
Der udbetales normalt ikke erstatning for § 3-arealer, og det er Miljøstyrelsens opfattelse, at det 
også bør være udgangspunktet her. Hvis engarealerne har været gødsket og har indgået som del af 
harmoniareal, bør det dokumenteres nærmere.  
Det samme gælder skovarealerne. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det på grund af træerne vil 
være vanskeligt at udbringe husdyrgødning i skovarealerne. Desuden ligger skovarealerne på 
skrånende terræn, hvor det alt andet lige er vanskeligt at færdes med store maskiner.  
Fredningen forhindrer ikke muligheden for fortsat at få grundbetaling. Landbrugsstyrelsen har i den 
forbindelse oplyst, at den eneste forudsætning for fortsat tildeling af grundbetaling er, at det 
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pågældende areal ikke bliver for vådt til eventuelt at kunne dyrkes, og at arealet ikke tilplantes eller 
springer i skov.  
 
Forringet jagt  
Fredningsnævnet har besluttet at udtage fredningsforslagets forbud mod udsætning og fordring af 
vildt. Desuden har det under sagens behandling været muligt at søge om dispensation fra forbuddet. 
Det er således Miljøstyrelsens opfattelse, at der ikke skal tilkendes erstatning herfor.  
 
Nedsættelse af EU-tilskud  
Fredningen har ingen bestemmelser om regulering af vandstanden i åen eller på engene. Fredningen 
synes således ikke at have betydning for muligheden for at opretholde tilskud.  
 
Mistet ret til at indvinde sand  
Uanset fredning er det vanskeligt at indvinde sand på de pågældende arealer. De fleste arealer er 
beliggende indenfor å-beskyttelseslinjen, hvor der ikke må foretages terrænændringer. Udenfor å-
beskyttelseslinjen er der arealer beskyttet af § 3-arealer og skov. På § 3-arealerne må tilstanden ikke 
ændres. Der kan således ikke indvindes sand inden for å-beskyttelseslinjen eller på § 3-arealer.  
Herefter er der kun skovarealerne, hvor der kan indvindes sand. Indvinding af sand på 
skovarealerne vanskeliggøres imidlertid af træerne, og af at terrænet er skrånende.  
Det er således Miljøstyrelsens opfattelse, at der ikke skal tilkendes erstatning for mistede 
muligheder for at indvinde sand.  
 
Mistet ret til at drive skovdrift  
Fredningen ses ikke at forhindre skovdrift.  
 
Fremtidige udvidelser  
Som anført ovenfor vurderes fredningen kun at få meget begrænset betydning for ejendommens 
fortsatte drift og dermed for handelsværdien.  
 

*** 
Lodsejer har som svar på Miljøstyrelsens bemærkninger i en mail af 10. januar 2020 vedlagt 
dokumentation i form af historiske gødningsplaner. Lodsejer har i øvrigt bemærket, at der 
udmærket kan indvindes sand på et skrånende og tilplantet areal. Fredningen synes også at lægge 
hindringer i vejen for maskinelt at rydde arealer for uønsket opvækst med henblik på at holde disse 
EU-støtteberettiget. 
 

*** 
 

Miljøstyrelsen har i en mail af 5. marts 2020 oplyst, at det fremgår af en afgørelse fra 
Landbrugsstyrelsen, at Landbrugsstyrelsen ved et kontrolbesøg har konstateret, at nogle arealer er 
”så tæt bevokset, at dyrene ikke kan gå derind”.  
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Miljøstyrelsen har endvidere bemærket, at de omhandlede arealer samtidig er beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 (hede).  
Det er miljøstyrelsens opfattelse, at tilgroningen og manglende tilskud ikke har sammenhæng med 
fredningen af følgende grunde: 
Ud fra luftfotos kan det konstateres, at de pågældende arealer fremstod tilgroede i 2016, før 
fredningssagen blev rejst i april 2017. 
Landbrugsstyrelsen udførte kontrolbesøg i november 2018. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at 
tilgroning af et hedeareal ikke sker så hurtigt, at dyrene ikke kan gå på arealet i løbet af 1 ½ år (fra 
april 2017 til november 2018).  
Fredningsforslaget tilsigter at bevare det vilde plante- og dyreliv, herunder særligt de lysåbne 
naturtyper. Derfor vil en rydning af opvækst på hedearealer, beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 
3, heller ikke være uforeneligt med fredningsforslaget. 

 
*** 

   
Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til at fravige de ovennævnte principper for udmåling af 
erstatning i anledning af den skete fredning, bl.a. under hensyn til, at ejendommen for størstedelens 
vedkommende er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

Fredningsnævnet skal særligt bemærke, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger alene for 
så vidt angår et areal på 0,21 ha kan ydes erstatning for mistet ret til at gødske. Dette areal er efter 
kommunens vurdering ikke omfattet af en § 3-registering i modsætning til den overvejende del af de 
øvrige arealer.  

Fredningsnævnet finder ikke, at lodsejeren har dokumenteret et tab på grund af manglende 
muligheder for at drive jagt på arealerne. Der gælder ikke et forbud mod at drive jagt, og nævnet har 
udtaget fredningsforslagets forbud mod udsætning og fodring af vildt. Som anført af Miljøstyrelsen 
har der også været mulighed for at ansøge nævnet om dispensation fra det pågældende forbud.  

Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at der, når man tager i betragtning, at størstedelen af 
ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og å-beskyttelseslinjen, kun i begrænset 
omfang er mulighed for at indvinde sand på ejendommen. Under hensyn hertil, og da de arealer, 
hvorfra der muligvis kan indvindes sand, er vanskeligt tilgængelige, finder fredningsnævnet ikke, at 
der skal tilkendes erstatning. 

Under hensyn til de ovenanførte bemærkninger, og da lodsejerens øvrige erstatningskrav ikke kan 
tages til følge, kan erstatningen fastsættes således:  

Areal i alt 13,79 ha   
§ 3-areal                                                    11,84 ha                                          0 kr. 
Skov udenfor 
åbeskyttelseslinje (grundtakst 
3.800 kr.) 

   0,47 ha                                  1.786 kr. 
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Skov indenfor 
åbeskyttelseslinje (halv 
grundtakst 1.900 kr.)                  

   1,27 ha                                2.413 kr. 
 

Arealer i landbrugsmæssig 
drift indenfor 
åbeskyttelseslinje                                

   0,21 ha    51.900 kr.                           10.899 kr. 

Erstatning i alt   15.098 kr. 
Godtgørelse for sagkyndig 
bistand                                                      

   4.000 kr. 
 

 
 
 
  
 
Lb.nr.8, matr. nr. 7m Skærum By, Skærum, Christian Fabricius Mølvang 
 
Areal i alt 1,51 ha                                                
 

  

§ 3-areal 0,93 ha                                                                     0 kr. 
Arealer i landbrugsmæssig 
drift indenfor 
åbeskyttelseslinje                                                                                         

0,58 ha  51.900 kr. 30.102 kr. 

Erstatning i alt  30.102 kr. 
   
          
Lb.nr.9, del af matr. nr. 41d Skærum By, Skærum, Anders Christian Rødkjær 
   
Areal i alt 1,18 ha   
§ 3-areal  1,09 ha                                                     0 kr. 
Arealer i landbrugsmæssig 
drift indenfor 
åbeskyttelseslinje           

0,09 ha  51.900 kr.                                 4.671 kr. 

Erstatning i alt                                                                            4.671 kr. 
 
                           
Lb.nr.10, del matr. nr. 41c Skærum By, Skærum, Jytte Johansen Hviid og Erik Andersen 
 
Areal i alt 2,47 ha   
§ 3-areal 2,46 ha                                                 0 kr. 
Arealer i landbrugsmæssig  0,01 ha  51.900 kr.                                         519 kr.  
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drift indenfor 
åbeskyttelseslinje                        
Mindsteerstatning                                                                  3.800 kr. 

        
 
Lb.nr.11, del af matr. nr. 13b Lendum By, Lendum, og del af matr. nr. 1bæ Eget Hgd., Skærum, 
Bjarne Albæk Olesen 
 
Areal i alt 2,74 ha 
 

  

§ 3-areal og åbeskyttelseslinje       2,64 ha                                            0 kr. 
Grundtakst a 3.800 kr.                       0,10 ha                                            380 kr. 
Mindsteerstatning                                                                3.800 kr. 

 
 
Lb.nr. 12 matr. nr. 7000æ Lendum By, Lendum, Hjørring Kommune. 

Da ejendommen ejes af en kommune, ydes der ingen erstatning. 

 
Lb.nr.13, del af matr. nr. 1ax Eget Hgd. Skærum, Helmer Frederik Arvidson  
 
Areal i alt 1,36 ha   
§ 3-areal og åbeskyttelseslinje   1,36 ha                                      0 kr. 
Erstatning i alt                                                                             0 kr.                                                                    

 
Lb.nr.14, del af matr. nr. 1ay, del af 1ba Eget Hgd., Kaj Zakarias Petersen 

Ejeren har fremsat et erstatningskrav på 100.000 kr. for værditab af ejendommen som følge af 
fredningen. Ejeren har i den forbindelse henvist til en udtalelse fra en ejendomsmægler.    
 
Fredningsnævnet har bedt Miljøstyrelsen om en udtalelse. Miljøstyrelsen har i en mail af 22. 
december 2019 bl.a. udtalt følgende:  
”… 
Overordnet set er det Miljøstyrelsens vurdering, at en fredning med de bestemmelser 
fredningsnævnet har besluttet, ikke pålægger arealerne byrdefulde begrænsninger. Det skyldes,  
 at en stor del af fredningsområdet i forvejen er beskyttet natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3,  
 at en stor del af fredningsområdet ligger inden for å-beskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 
16,  
… 
Det fredede areal hos lb. nr 14 er beskyttet af § 3. Der tilkendes normalt ikke erstatning for sådanne 
arealer, og de pågældende arealer synes ikke at være nogen undtagelse. 
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…” 
 
Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til at fravige de ovennævnte principper for udmåling af 
erstatning af den skete fredning, bl.a. under hensyn til, at hele ejendommen i forvejen er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 og åbeskyttelseslinje. Der fastsættes derfor følgende erstatning: 
 
Areal i alt 1,54 ha   
§ 3-areal og åbeskyttelseslinje        1,54 ha                                        0 kr.        
Erstatning i alt                                                                   0 kr. 

 
 
Lb.nr.15 del af matr. nr. 1cb Eget Hgd, Skærum, John Ole Jensen 
 
Areal i alt 1,06 ha   
§ 3-areal              1,04 ha        0 kr.  
Arealer i landbrugsmæssig 
drift indenfor 
åbeskyttelseslinje                                                                            

0,02 ha  51.900 kr. 1.038 kr. 

Mindsteerstatning     3.800 kr.  
                                                                               
 
 
 
 
Lb.nr.16, del af matr. nr. 4o Eget Hgd., Skærum, Gertrud Lundstrøm og Allan Madsen 
 
Areal i alt 0,17 ha   
§ 3-areal og åbeskyttelseslinje    0,17 ha                                      0 kr. 
Erstatning i alt                                                                            0 kr. 

 
 
Lb.nr.17, del af matr. nr. 13b Den vestlige Del, Åsted, Jens Arne Lie.  
 
Areal i alt 0,37 ha   
§ 3-areal                                        0,29 ha        0 kr. 
Skov indenfor 
åbeskyttelseslinje 

0,07 ha   1.900 kr.                               133 kr. 

Arealer i landbrugsmæssig 
drift indenfor 
åbeskyttelseslinje                                                              

0,01 ha   51.900 kr.      519 kr. 

Mindsteerstatning    3.800 kr. 
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Lb.nr.18, del af matr. nr. 6b, del af 13a og del af 7a Den vestlige Del, Åsted, Lars Nygaard 
Christensen 
 
Areal i alt 4,36 ha 
 

  

§ 3-areal   4,32 ha                                           0 kr. 
 Arealer i landbrugsdrift 
indenfor åbeskyttelseslinje                                                                    

0,04 ha 51.900 kr.  2.076 kr. 

Mindsteerstatning   3.800 kr.  
 
Samlet erstatning i anledning af fredningen 

Lb.nr.                                    Ejer                                                            Erstatning 

 1                                            Poul Erik Jensen         41.900 kr. 

 2                                            Danni Møller Sørensen og 
                                               Jonas Møller Sørensen                                  5.965 kr. 
  

 7                                            Jørgen Jensen                                              15.098 kr.                                            

 8                                            Christian Fabricius Mølvang                       30.102 kr. 

 9                                            Anders Christian Rødkjær                             4.671 kr. 

10                                           Jytte Johansen Hviid og 
                                               Erik Andersen                                                 3.800 kr. 
 
11                                           Bjarne Albæk Olesen                                      3.800 kr. 

15                                          John Ole Jensen                                               3.800 kr.   

17                                           Jens Arne Lie                                                  3.800 kr. 

18                                           Lars Nygaard Christensen                               3.800 kr.  

Erstatning i alt                                                                                          116.736 kr.                       

 

Fredningsnævnet har endvidere fastsat en godtgørelse for sagkyndig bistand til lb. nr. 7 (Jørgen 
Jensen), på 4.000 kr., jf. naturbeskyttelseslovens § 47. 

III Andre spørgsmål 



Side 13 af 14 
 

Nævnets afgørelse om fordeling af udgifterne til det medlem, der er udpeget af miljøministeren, 
mellem de kommuner, som fredningssagen vedrører, træffes som neden for bestemt, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 11. 

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes som neden for angivet, jf. lovens § 39, stk.4. 

Efter § 49, stk.1 sørger miljøministeren for, at tilkendte erstatninger udbetales. En erstatning kan først 
kræves udbetalt, når det er endelig afgjort, om fredningen skal gennemføres. Det følger af samme 
lovbestemmelse, at tilkendt erstatning tidligst kan kræves udbetalt, når Miljø- og 
Fødevareklagenævnet måtte have opretholdt fredningsnævnets afgørelse. 

Efter § 49, stk.3,1. pkt., afholder staten ¾ af de tilkendte erstatninger. Nævnet finder ikke grundlag 
for at fravige denne regel i medfør af stk.4. Nævnet finder i medfør af stk.3, sidste pkt., at resten 
afholdes af Frederikshavn Kommune, hvor de fredede områder ligger for langt størstedelens 
vedkommende. 

Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse og indtil erstatning udbetales 
med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. 

Udgifterne til det medlem, der er udpeget af miljøministeren, betales af Frederikshavn Kommune. 

 

Niels Bjerre 

Klagevejledning: 

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klageberettigede 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 og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt 
organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.   

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale 
myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan 
ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages. 

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor du kan vælge Nævnenes 
Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.   
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1. Baggrunden for forslaget  

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsætter hermed i henhold til Naturbeskyttelses-

lovens § 36, jf. § 33 stk. 3, forslag til fredning af en del af Skærum Ådal i Frederikshavn og 

Hjørring kommuner, i alt ca. 63 hektar. Fredningsområdet rummer en usædvanlig righoldig og 

oprindelig natur, som på grund af ophør af traditionel landbrugsdrift er under tilgroning, hvilket 

i første række er til fare for områdets lysåbne naturtyper og deres stadig meget rige flora. Med 

nærværende fredningsforslag ønsker Danmarks Naturfredningsforening at skabe baggrund for, 

at den naturpleje, som er nødvendig for at sikre og forbedre områdets enestående natur, kan 

gennemføres.  

 

 

2. Fredningsforslagets afgrænsning 

 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1 og i oversigtlig form af figur 1. 

Forslaget omfatter primært de naturtyper i selve ådalen, som er beskyttet gennem den 

generelle biotopbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3, det vil sige eng, mose, sø og 

vandløb i dalbunden og hede og overdrev på dalsiderne. Kun nogle få, ikke § 3-beskyttede 

arealer på tilsammen knap 7 hektar foreslås med i fredning.   

 

 

 
Figur 1. Fredningsforslaget omfatter den viste del af Skærum Ådal inden for de fire angivne 

veje samt et mindre areal øst for Slustrupvej ved Budde Bæk og Sludstrup Bæk.  
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3. Beskrivelse af fredningsområdet  

 

Landskab og vegetation 

Fredningsforslaget omfatter en strækning af den øverste del af Skærum Ådal, afgrænset mod 

nord af Lendumvej, mod øst af Slustrupvej, mod syd af Mølbakvej og mod vest af Albækvej, 

samt et område langs Budde Bæk og Sludstrup Bæk øst for Slustrupvej.  

 

Fredningsområdet ligger i den højtliggende, centrale del af Vendsyssel, som er et 

istidslandskab udformet af gletsjere fra nord og øst under sidste istid. Under den sene del af 

istiden har Vendsyssel været isfrit og har ligget som en ø i det nordlige Kattegat, som dengang 

var et koldt ishav. Vendsyssel begyndte at hæve sig efter at være blevet befriet for isens 

enorme vægt.  

 

I takt med landhævningen, som i denne del af Danmark er på lidt over 50 meter, har Skærum 

Å eroderet sig dybt ned i jordlagene, som overvejende består af smeltevandssand og -ler. I 

fredningsområdet ligger dalbunden således nu omkring 25 meter over havet omgivet af op til 

40 meter høje dalsider. Landhævning og erosion er stort set ophørt, og der er i stedet dannet 

aflejringer af tørv i dalbundens moser og enge.  

 

Skærum Å tager sin begyndelse syd for Lendum i Ulvmose, som på ældre kort kaldes Uglmose. 

Den udgør sammen med Åsted Å de to hovedløb i Elling Å systemet, der løber ud i Kattegat lidt 

nord for Frederikshavn. Straks efter passagen under Mølbakvej løber Skærum Å sammen med 

Albæk i den sydlige ende af fredningsområdet. Herfra får åen sit karakteristiske udseende som 

naturligt mæandrerende vandløb, der over lange strækninger er forblevet fri for 

vandløbsregulering som udretning og uddybning.  

 

Det er den kraftige landhævning i området, som har gjort det muligt for Skærum Å at erodere 

sig så dybt ned i terrænet. Der er herved opstået en V-formet dal med forholdsvis smal bund, 

hvor åens slyngninger rører skiftevis den ene og den anden dalside. Samtidig har en række 

væld og bække eroderet i dalens sider, så de mange steder står frem som ”falske bakker” 

afgrænset af sidedale og kløfter. 

 

Denne udformning af landskabet gør, at terrænoverfladen kan vende mod alle verdenshjørner 

og have alle mulige hældninger. Da der desuden er stor variation i jordbund og fugtighed, 

findes der levemuligheder for en rigdom af plantearter med hver sine krav til voksested. 

Dermed opstår de mange forskellige vegetationstyper, som rummer et enestående planteliv 

med adskillige rødlistede, fredede og øvrige sjældne arter indenfor et forholdsvis lille område. 

For en nøjere gennemgang af områdets naturtyper og deres planteliv henvises til bilag 5 og 6. 

 

Hvid Sækspore 

Blandt områdets sjældne plantearter bør dog orkidéen Hvid Sækspore omtales nærmere her. 

Hvid Sækspore er oprindeligt hjemmehørende og en af Danmarks sjældneste og mest truede 

plantearter. I midten af 1900-tallet havde den omkring 60 voksesteder, de fleste i Sydvest-

jylland og på Bornholm, mens den i dag kun findes på 3-4 steder i Jylland og i meget små 

bestande. På den baggrund er Hvid Sækspore blevet rødlistet i højeste kategori som kritisk 

truet. Den er desuden fredet som alle vilde, danske orkidéer (Figur 2).  

 

Hvid Sækspore blev opdaget i Skærum Ådal i 1988, hvor der i et enkelt område fandtes 12 

blomstrende eksemplarer. Hele området blev finkæmmet det følgende år, og man fandt, at 

den vestlige dalside indenfor fredningsområdet rummede landets største bestand af arten. Der 

blev oprettet tre dellokaliteter, hvor Hvid Sækspore blev omhyggeligt optalt i de følgende år, 

sidenhen som en del af det daværende nationale overvågningsprogram for orkidéer (Figur 3 og 

Tabel 1).  
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For at opretholde de lysåbne områder med lav vegetation, som er livsnødvendige for den kun 

10 – 30 cm høje orkidé, blev der i samarbejde mellem ejeren af ejendommen Ørnhøj og 

Nordjyllands Amt over flere år gennemført rydningsarbejder, som havde til formål at fastholde 

og udvide de lysninger, hvor den voksede.  

 

 
Figur 2. Hvid Sækspore sammen med Almindelig Mælkeurt (foto Flemming Thorning-Lund). 

 

Plejetiltagene, der fandt sted i slutningen af 1980-erne og i begyndelsen 1990-erne, blev 

imidlertid virkningsløse, fordi den aftalte efterfølgende kreaturafgræsning aldrig blev 

gennemført. Allerede ét eller få år efter, at rydningsarbejderne var gennemført, havde en tæt 

opvækst domineret af højtvoksende urter og buske som Gederams, Hindbær, Gyvel og 

Brombær erobret de nyligt ryddede lysninger. Den sidste Hvid Sækspore blev iagttaget i 2002. 

 

Selvom opgravning af sækspore er konstateret, er det uden al tvivl tilgroning som følge af 

manglende eller for svag afgræsning, som har ødelagt bestanden. Der blev desværre heller 

ikke udført slåning med le eller kratrydder i stedet for den manglende afgræsning, hvilket 

havde været overkommeligt på de ret små lysninger, hvor Hvid Sækspore voksede.  

 

Der findes gode eksempler på, at orkidéer kan dukke op igen på voksesteder, hvorfra de 

tilsyneladende har været forsvundet i flere år (se litteraturlisten på side 2). Det skyldes, at 

orkidéer kan overleve ved deres underjordiske dele, som har symbiose med jordbundssvampe, 

såkaldt mykorrhiza (svamperod). På steder hvor høj og tæt, skyggende vegetation har 

forhindret fremspiring af orkidéernes overjordiske dele kan omhyggelig afslåning og fjernelse 

af vegetation derfor få dem frem igen. Tilsvarende findes der orkidéarter som, selv om 

forholdene på voksestedet er gunstige, kun kan blomstre med adskillige års mellemrum og 

som kan leve underjordisk resten af tiden.   
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Der eksisterer derfor stadig en mulighed for at få Hvid Sækspore vækket til live igen i Skærum 

Ådal. Da dens oprindelige voksesteder stadig kan lokaliseres, og da den er stærkt truet på 

nationalt plan, bør et forsøg herpå gennemføres. 

 

Figur 3. Luftfoto med markering af de områder, hvor Hvid Sækspore blev optalt. 
 

 

Optællingsår Skærum (Ørnhøj) 1 Skærum (Ørnhøj) 2 Skærum (Ørnhøj) 3 Total 

1988   12 (12) 

1989 18 4 3 25 

1990 31 8 5 44 

1991 50 8 11 69 

1992 16 5 4 25 

1993 0 0 0 0 

1994 5 3 0 5 

1995 0 0 0 0 

Tabel 1. De årlige tællinger af Hvid Sækspore ophørte efter 1995, og der er siden kun iagttaget 

ét enkelt eksemplar i 2002. 
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Landbrugsdrift og naturpleje  

Den smalle og våde dalbund med opstrømmende grundvand og de stejle dalsider er uegnede 

til egentlig dyrkning, og området har i stedet været anvendt til husdyrgræsning og høslæt. 

Disse gamle driftsformer har igennem et meget langt historisk forløb udviklet og bevaret 

ådalens lysåbne naturtyper. Det har ikke kunnet betale sig at udrette åens naturlige 

slyngninger, som derfor er meget smukt bevaret undtagen på det stykke, hvor åen drejer mod 

øst frem til Sludstrup Bro. Her er dalen noget bredere, åen er blevet rettet ud og en del af 

dalbunden har været opdyrket (Figur 4). Høslæt og græsning er ophørt i størstedelen af 

fredningsområdet, hvilket har ført til omfattende tilgroning som figur 5 og 6 viser et eksempel 

på. Der er for tiden kreaturgræsning på dalsiden i det nordvestlige hjørne af ådalen og på dele 

af arealet øst for Slustrupvej, mens de øvrige dele af området er uden pleje hverken i form af 

rydning, græsning eller høslæt.  

 

Det er berettiget at betegne Skærum Ådal som enestående. Det gælder ikke alene i nordjysk 

sammenhæng, da det også på landsplan er vanskeligt at pege på ret mange ådale, som 

rummer en så stor artsrigdom og naturskønhed i en så uforstyrret tilstand. Bevarelsen af såvel 

landskabsværdierne som det rige planteliv er afhængig af, at der gennemføres en forbedret 

pleje. Det bør derfor prioriteres højt, at der skabes mulighed herfor. Det kan under de givne 

omstændigheder bedst ske ved en fredning, der giver Frederikshavn Kommune som 

naturforvaltende myndighed pligt til at udarbejde en plejeplan og ret til at gennemføre denne 

uden udgifter for lodsejerne.  

 

 
Figur 4. Nyt og gammelt kort ”smeltet sammen” viser, hvor åen er rettet ud.  
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Figur 5. Skærum Å set mod nord fra et punkt lige øst for Sludstrup Bro. Billedet er bragt i 

Vendsyssels Tidende den 15. januar 1978. I baggrunden Søndergård i Skærum Kirkeby. 

Billedet er taget lige udenfor det foreslåede fredningsområde, men illustrerer sammen med 

næste billede også udviklingen indenfor fredningsområdet.  



9 

 

 
Figur 6. Dette billede er taget den 9. juni 2015 fra så vidt muligt samme sted som forrige 

billede. Søndergård kan netop skimtes under den røde pil. 

 

Fortidsminder og kulturspor 

Der er ingen registrerede fortidsminder eller andre særlige kulturspor indenfor 

fredningsområdet. 

 

Offentlighedens adgang og friluftsliv 

Langt størstedelen af fredningsområdet består af udyrkede og uhegnede arealer, hvortil der er 

offentlig adgang jævnfør bestemmelserne herom i naturbeskyttelseslovens Kapitel 4.  Ved køb 

af fiskekort (dagkort) til Skærum Å får man adgang til at færdes langs åen, men der er i øvrigt 

ingen offentligt tilgængelige veje eller stier.   

 

Jagt 

Den vigtigste benyttelse af Skærum Ådal i dag er uden tvivl den jagtmæssige. Fredningen er 

ikke til hinder for, at jagt kan foregå som hidtil, det vil sige med de begrænsninger som i 

forvejen følger af, at størstedelen af området er § 3-beskyttede naturtyper, hvor fodring og 

udsætning af vildt ikke må finde sted. 

 

Naturplejeaftaler 

Der er ingen naturplejeaftaler i området. Med en fredning får naturplejemyndigheden 

(Frederikshavn Kommune) ret til at foretage naturpleje på private arealer uden udgift for 

ejerne. Det kan f.eks. være relevant, hvor § 3-beskyttede arealer er groet til i krat, som ejerne 

ikke selv ønsker at rydde og hegne m.v. 
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Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser 

Fredningsområdet ligger indenfor område med drikkevandsinteresser; der er en enkelt 

kommunal vandværksboring nær Sludstrup Bro. Der er ingen reservationer til råstofgravning. 

 

 
Figur 7. Fra Budde Bæks dal øst for Slustrupvej. 

 

Natura 2000-interesser  

Området er ikke omfattet af natura 2000 udpegning. 

 

 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 

 

Eksisterende fredninger 

Bortset fra fredning af Skærum Kirkes omgivelser er der ingen fredninger i eller i nærheden af 

området. 

 

Zonestatus 

Hele området ligger i landzone. 

 

Kommune, lokalplan- og øvrige planforhold 

Der er ingen særlige retningslinjer, lokalplaner eller planforslag indenfor det foreslåede 

fredningsområde. Ådalen er udpeget som økologisk forbindelse og værdifuldt kulturmiljø. 
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Figur 8. Dalsiderne i Skærum Ådal er enten tilplantet med nåleskov eller under kraftig 

tilgroning med krat og skov. Dalens bund er endnu mest åben, men uden græsning og derfor 

med høj og grov vegetation. Hvis ikke der etableres pleje, vil landskabet med tiden lukke sig 

helt, og den stadigvæk artsrige, lyskrævende flora vil forsvinde. 

 

 

5. Forslag til fredningsbestemmelser 

 

§ 1 Fredningens formål 

 

Fredningen har til formål 

 

- at sikre og forbedre forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder særlig de 

lysåbne naturtyper med deres rige flora,  

 

- at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, 

 

- at skabe grundlag for naturpleje. 

 

 

§ 2 Fredningsområdet 

 

Fredningsområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 
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§ 3 Bevaring af området 

 

Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er 

påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra 

Fredningsnævnet, for eksempel i forbindelse med naturgenopretning/naturforbedring eller 

rekreativ anvendelse. 

 

 

§ 4 Arealernes drift og anvendelse 

 

Arealernes drift og anvendelse skal tilrettelægges således, at fredningens formål opfyldes. For 

de vigtigste arealkategorier gælder følgende: 

 

Arealer i landbrugsmæssig drift 

Kun et enkelt areal på ca. 1.5 hektar er i landbrugsmæssig drift. Arealet ligger i vedvarende 

græs og afgræsses sammen med et naboareal, som er § 3-beskyttet overdrev. Arealet ønskes 

udviklet i retning mod overdrev og må derfor ikke tilplantes, omlægges, gødskes, sprøjtes eller 

lignende.     

 

Beskyttet natur 

Der må kun foretages ændringer i tilstanden af naturtyper, som er beskyttet jævnfør 

naturbeskyttelseslovens § 3, når ændringerne har et naturforbedrende sigte. Der må således 

ikke gødskes, anvendes pesticider, omlægges eller jordbearbejdes, sås eller plantes, drænes, 

kalkes, tilskudsfodres eller foretages udsætning eller fodring af vildt.  

 

Skov 

På skovarealer - vist med almindelig skovsignatur på fredningskortet – er fredningen ikke til 

hinder for, at der foretages rydninger af hensyn til forbedring af udsigter og/eller genskabelse 

af lysåbne naturtyper. Det kan eventuelt ske i medfør af plejeplanen (se § 10). 

 

 

§ 5 Byggeri mv. 

 

Der må ikke opføres bygninger i området, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. 

Forbuddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger. 

 

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne, der i kortere perioder er 

nødvendige for skovdrift eller naturpleje. 

 

Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for husdyr efter 

Fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering. 

 

Deponering må ikke finde sted indenfor fredningsområdet. 

 

 

§ 6 Faste konstruktioner og anlæg 

 

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, 

solcelleanlæg, tankanlæg, transformerstationer, master o.l. Der må ikke føres luftledninger 

over arealerne. Arealerne må ikke benyttes til oplag, opstilling af udrangerede maskiner og 

lignende. Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde 

sted. 

 

Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til hegning af husdyr. I skovene 

kan der opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og foryngelser såfremt disse fjernes 
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igen inden 10 år. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder f.eks. hjortehegn og hvide 

træhegn (hestehegn).  

Der kan efter enighed med lodsejerne og med Fredningsnævnets godkendelse opsættes 

mindre informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af plejemyndigheden.  

 

§ 7 Terrænændringer mv. 

 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Råstoffer må ikke udvindes, heller ikke til eget brug.  

 

 

§ 8 Offentlighedens adgang 

 

Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i 

gældende love, og udyrkede og uhegnede arealer er således åbne for offentlighedens færdsel 

til fods, jævnfør naturbeskyttelseslovens Kapitel 4. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at stier kan etableres af plejemyndigheden efter aftale med 

lodsejerne og med Fredningsnævnets godkendelse. 

 

 

§ 9 Naturpleje 

 

Plejen af områdets lysåbne, beskyttede naturtyper tilrettelægges så den sikrer en lav 

vegetationshøjde ved græsningssæsonens afslutning, medmindre plejen udføres ved 

helårsgræsning. Tilgroning med træer og buske skal forhindres, og rydning af eksisterende 

opvækst kan ske efter nærmere anvisning i den til enhver tid gældende plejeplan. 

 

 

§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner 

 

Frederikshavn Kommune er plejemyndighed i fredningsområdet og gennemfører pleje til 

opfyldelse af fredningens formål.  

 

Såfremt en lodsejer eller forpagter ikke selv ønsker at gennemføre naturpleje, har kommunen 

ret til, efter forudgående drøftelse med ejeren, at udføre natur- og landskabspleje på 

privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål, jævnfør den gældende bekendtgørelse 

om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 24. juni 2016 eller 

senere ændringer af denne.  

 

Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan for det fredede område senest 1 år efter 

fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de senere for højst 

10 år. 

 

Plejeplanen skal udmønte fredningens formål og redegøre for plejeforanstaltninger og 

eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan desuden indeholde 

forslag til etablering af enkle publikumsforanstaltninger. 

 

Der skal gives lodsejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig 

om forslaget til plejeplan. 
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Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for 

Fredningsnævnet til afgørelse, jævnfør ovennævnte bekendtgørelse. 

 

 

§ 11 Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride imod fredningens formål, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

 

 
Figur 9. Plettet Gøgeurt – en af fredningsområdets nuværende 5 arter af vilde orkidéer (foto 

Flemming Thorning-Lund). 
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                                                                                                                           Bilag 1 
Areal- og lodsejerliste 

 
 

Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer:  Ønskes fredet 
NBL´s 

bestemmelser om: 

    
 
 
Ca.ha. 

 

 
Antal 

lodder 

 
Å 

beskyt- 

telse 

ca.ha 

 
§3 Søer, 

moser, enge, 

overdrev, 

hede, vandløb, 

- ca.ha 

1 Del af 5b 

Skærum By, Skærum 

Poul Erik Jensen 

Gravensmindevej 41 

Skærum 

9900 Frederikshavn 

11,11 1 3,54 9,64 

Samlet   11,11  3,54 9,64 

2 del af 1l 

del af 5e 

del af 5a 

Skærum By, Skærum 

Danni Møller Sørensen 

Jonas Møller Sørensen 

Vognsbækvej 40 

Skærum 

9900 Frederikshavn 

3,37 

4,08 

0,08 

1 

1 

1 

3,35 

4,08 

0,08 

2,17 

2,70 

0,08 

Samlet   7,53  7,52 4,95 

3 del af 40l 

del af 40a 

del af 41a 

7o 

del af 40e 

Skærum By, Skærum 

Peter Tegllund 

Rydalvej 95 

9900 Frederikshavn 

4,12 

0,78 

0,32 

2,58 

2,59 

1 

1 

1 

1 

1 

4,12 

0,21 

 
2,58 

2,59 

4,12 

0,78 

0,32 

2,55 

2,09 

Samlet   10,38  9,50 9,86 

4 
del af 7000g 

 

Skærum By, Skærum 

del af 7000a 
Eget Hgd., Skærum 

Frederikshavn Kommune 
 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

0,20 
 

 
0,02 

1 
 

 
1 

0,15 
 

 
0,02 

0,20 
 

 
0,02 

Samlet   0,22  0,17 0,22 

5 del af 40g 

Skærum By, Skærum 

Kjeld Beck Hansen 

Slustrupvej 40 

9900 Frederikshavn 

2,56 1 2,56 2,56 

Samlet   2,56  2,56 2,56 

 

6 3d 

Skærum By, Skærum 

Christina Mygind 

Jesper Mygind 

Hovbakvej 9 

Skærum 

9900 Frederikshavn 

0,27 1 0,27 0,27 

Samlet   0,27  0,27 0,27 

7 del af 20a 

del af 21a 

7c 

del af 11b 

Skærum By, Skærum 

Jørgen Jensen 

Albækvej 43 

9,34 

2,43 

0,15 

2,00 

2 

4 

1 

1 

7,80 

2,13 

0,15 

1,90 

7,61 

2,13 

0,15 

2,00 

Samlet   13,91  11,97 11,89 
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8 7m 

Skærum By, Skærum 

Christian Fabricius 

Mølvang 
Lendumvej 200 

Skærum 

9900 Frederikshavn 

1,51 1 1,51 1,51 

Samlet   1,51  1,51 1,51 

9 del af 41d 

Skærum By, Skærum 

Anders Christian 

Rødkjær 

Slustrupvej 48 

9900 Frederikshavn 

1,18 2 1,17 1,17 

Samlet   1,18  1,17 1,17 

10 del af 41c 

Skærum By, Skærum 

Jytte Johansen Hviid 

Erik Andersen 

Slustrupvej 50 

9900 Frederikshavn 

2,47 1 0,91 2,46 

Samlet   2,47  0,91 2,46 

11 del af 13b 

Lendum By, Lendum 

del af 1bæ 

Eget Hgd., Skærum 

Bjarne Albæk Olesen 

Albækvej 168 

9870 Sindal 

0,87 

 
1,87 

1 

 
1 

0,80 

 
1,69 

0,77 

 
1,87 

Samlet   2,74  2,50 2,64 
 

12 del af 7000æ 

Lendum By, Lendum 

Hjørring Kommune 

Springvandspladsen 5 

9800 Hjørring 

0,02 1 0,02 0,02 

Samlet   0,02  0,02 0,02 

13 del af 1ax 

Eget Hgd., Skærum 

Helmer Frederik Arvidson 

Fladholtvej 28 Understed 

9900 Frederikshavn 

1,36 1 1,28 1,36 

Samlet   1,36  1,28 1,36 

14 del af 1ay 

del af 1ba 

Eget Hgd., Skærum 

Kaj Zakarias Petersen 

Mølbakvej 30 Stenhøj 

9900 Frederikshavn 

1,35 

0,19 

1 

1 

1,35 

0,19 

1,35 

0,19 

Samlet   1,53  1,53 1,53 

15 del af 1cb 

Eget Hgd., Skærum 

John Ole Jensen 

Mølbakvej 24 

1,06 1 1,06 1,06 

Samlet   1,06  1,06 1,06 

16 del af 4o 

Eget Hgd., Skærum 

Gertrud Lundstrøm 

Allan Madsen 

Mølbakvej 20 Stenhøj 

9900 Frederikshavn 

0,17 1 0,17 0,17 

Samlet   0,17  0,17 0,17 

17 del ad 13b 

Den vestlige Del, Åsted 

Jens Arne Lie 

Lendumvej 86 Åsted 

9900 Frederikshavn 

0,37 1 0,04 0,87 

Samlet   0,37  0,04 0,87 

18 del ad 6b 

del ad 13a 

del ad 7a 

Den vestlige Del, Åsted 

Lars Nygaard Christensen 

Buddevej 7 Rydal 

9900 Frederikshavn 

2,12 

1,84 

0,40 

1 

2 

1 

0,91 

0,80 

2,12 

1,81 

0,39 

Samlet   4,36  1,71 4,32 

  
I alt 

  
63 

  
47 

 
56 
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                                                                                        Bilag 2 
 
 
Dato: 13. februar 2017 
Sagsbehandler: Henrik Jørgensen 

 
 

 
 
Til Miljøstyrelsen, Frederikshavn og Hjørring kommuner 
 
 
 
Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for en del af Skærum Ådal i Frederikshavn 
og Hjørring kommuner, i alt ca. 63 hektar. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et 
fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen 
af forslaget. 
 
Eventuelle bemærkninger til nedenstående budgetoverslag skal være Danmarks Naturfredningsforening i 
hænde inden 4 uger fra dags dato og senest den 14. marts 2017. 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Jørgensen 
Fredningsmedarbejder 
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
mobil: 61 65 24 09, mail: hej@dn.dk 
 
 

Budgetoverslag for fredning af Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner 
 
Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er 
erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 39 stk. 1, sidste 
punktum. Frederikshavn Kommune ejer 0.22 hektar og Hjørring Kommune ejer 0.02 hektar af 
fredningsområdet.  
 
Der gives ikke erstatning for arealer, som er omfattet af den generelle biotopbeskyttelse jævnfør 
Naturbeskyttelseslovens § 3, og der gives kun halv erstatning for arealer beliggende indenfor 
åbeskyttelseslinje. 
 

Areal (hektar) Regulering Erstatning kr/ha. Bemærkninger I alt kr. 

4.28 Fredning, grundtakst 3.500  14.980 

2.40 Fredning, halv 
grundtakst 

1.750  4.200 

1.47 Forbud mod 
genopdyrkning, 
gødskning og 
sprøjtning mm. 

20.000 Vedvarende 
græs på dalside 
med ca. 30 % 
krat  

29.400 

5.21 Forbud mod 
opdyrkning, 
gødskning og 
sprøjtning mm. 

10.000 Plantage eller 
selvgroet krat på 
dalsider 

52.100 

 
I alt 

   100.680 
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                                                                                        Bilag 3 
 
Bemærkninger til budgetoverslaget 
 
Fra Frederikshavn Kommune 
 
Hej Henrik 

 

Min kollega Ann-Kathrine fortæller, at I har rykket for vores bemærkninger til jeres budgetforslag til fredningssagen. 

 

Frederikshavn Kommune har ingen umiddelbare bemærkninger. Forslaget er ikke politisk behandlet, da høringsfristen 

er for kort hertil. 

 

Kommunen har på baggrund af en henvendelse fra jer vedr. en anden rejst fredningssag undersøgt om der er nye eller 

oversete arealer, der er blevet registreret som beskyttet natur efter Naturstyrelsens opdatering på baggrund af luftfotos 

fra 2010 samt om der er arealer, hvor der er tildelt 15 års genopdyrkningsret. De kort er sendt til jer i slutningen af marts 

måned. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Kristiansen 

Sagsbehandler 

 

Frederikshavn Kommune 

Tlf. nr. 98 45 50 00 

Direkte nr. 98 45 63 26 

 

 
Fra Hjørring Kommune 
 
Fra: Margrethe Hejlskov [mkh@hjoerring.dk] 
Sendt: 1. marts 2017 09:59 
Til: Henrik Jørgensen 
Cc: Jesper Lauritsen 
Emne: SV: Budgethøring af fredningsforslag 
 
Til Danmarks Naturfredningsforening 
Att. Henrik Jørgensen 
  
Hjørring Kommune har ingen kommentarer til budgethøring vedr. de 0,02 ha som ejes af Kommunen. 
Hjørring Kommune skal endvidere for god ordens skyld gøre opmærksom på, at kommunen ikke ønsker at 
påtage sig udgifter i forbindelse med fredningens gennemførelse. 
  
Med venlig hilsen 
Margrethe Hejlskov 
 __________________________________________ 
Margrethe Hejlskov 
Skov- og Landskabsingeniør 
  
Team Natur 
Tlf. 72336758 / 41226758 
Mail: mkh@hjoerring.dk  
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, www.hjoerring.dk 

mailto:mkh@hjoerring.dk
http://www.hjoerring.dk/
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 Fra Miljøstyrelsen 
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                                                                   Bilag 4 
 
Miljøvurdering af fredningsforslag for Skærum Ådal 
 
Når en offentlig myndighed tilvejebringer planer og programmer, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal de 
vurderes i forhold til de sandsynlige indvirkninger på miljøet. Formålet er at sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, bidrage til at integrere miljøhensyn i planerne og dermed fremme en bæredygtig 
udvikling. Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastsætter krav til proceduren for udarbejdelse af 
miljøvurderingen og dens indhold, herunder hvilke miljøfaktorer, der skal tages i betragtning. Lovens 
procedurekrav sikrer offentlig inddragelse og information, høring af relevante myndigheder, udarbejdelse af 
en endelig miljørapport og dokumentation for, at fremkomne synspunkter er indgået i beslutningsprocessen. 
Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet har sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
vurderet, at eftersom DN er indskrevet i Naturbeskyttelseslovens § 33 stk. 3, med ret til at rejse 
fredningssager, er DN forpligtet til, på lige fod med myndighederne, at udarbejde en Særlig MiljøVurdering 
(SMV) for fredningsforslag i forbindelse med, at fredningssagen rejses. 
 
1. Fredningsforslagets overordnede formål 

 
Fredningsforslagets formål: 

 At sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed i et usædvanligt artsrigt og varieret ådalslandskab 
langs en strækning af den øvre del af Skærum Å, hvor åen overvejende er ureguleret, og hvor den 
dybt nedskårne ådal rummer usædvanlig stor variation i terræn-, jordbunds- og fugtighedsforhold, 

 At modvirke tilgroning af ådalen og forsvinden af artsrige, lysåbne biotoper ved at skabe baggrund 
for en hensigtsmæssig naturpleje, 

 At beskytte de naturlige terrænformer og forbedre deres synlighed. 
 

Forholdet til anden lovgivning: 
Fredningsforslaget tilsidesætter ikke anden lovgivning, som har til hensigt at beskytte naturen, herunder 
naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser. 
 
Inden for fredningsområdet er x hektar af det samlede areal på y hektar omfattet af 
naturbeskyttelseslovens generelle biotopbeskyttelse jævnfør lovens § 3. Fredningsforslaget lægger op 
til, at der på disse arealer fortsat ikke må sprøjtes, gødes, foretages jordbehandling eller 
terrænændringer mm. jævnfør §§ 4, 5, 6 og 7 i selve fredningsforslagets forslag til 
fredningsbestemmelser.  
 
Der er ingen registrerede fortidsminder eller kulturarvsarealer indenfor fredningsområdet. 
 
Den naturforvaltende myndighed (Frederikshavn Kommune) får i medfør af fredningen pligt til at 
udarbejde en plejeplan og ret til at gennemføre denne uden omkostninger for lodsejerne (§ 10 i forslaget 
til fredningsbestemmelser). 
 
I 2013 vedtog Miljøministeren en ny Handlingsplan for fredninger. Den har fredning af perlerne - de 
unikke, vigtigste og nationalt værdifulde lokaliteter - som et af tre højt prioriterede hovedformål. 
Handlingsplanen er ikke geografisk funderet, men Skærum Ådal er et naturligt fokus for en 
fredningsindsats, da det på landsplan er vanskeligt at pege på ret mange ådale, som rummer en så stor 
artsrigdom og naturskønhed i så uforstyrret en tilstand. 
 
 

2. Nuværende tilstand i fredningsområdet og nul-alternativ 
 
Skærum Ådal har frem til slutningen af 1800-tallet været næsten helt fri for trævækst. De stejle dalsider 
har været afgræsset af heste, kvæg og får, mens dalbunden primært har været benyttet til høslæt. 
 
I takt med det moderne landbrugs udvikling har behovet for naturlige arealer til græsning og høslæt 
været stærkt aftagende. De tørre og magre dalsider har i stedet været søgt nyttiggjort ved tilplantning 
med nåletræer, som hurtigt danner mørk og sluttet skov, der bortskygger den oprindelige 
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overdrevsvegetation. Hvor der ikke er plantet nåleskov breder selvsået krat sig på dalsiderne efter ophør 
af græsning, og i den endnu lysåbne dalbund bliver høj og grov urtevegetation af relativt få arter meget 
dominerende, og den lave, lyskrævende engflora trænges stærkt tilbage.  
 
Der er flere mindre arealer med nåleskov i fredningsområdet, som i dag skæmmer landskabsoplevelsen. 
Da de enten er plantede før naturbeskyttelseslovgivningens åbeskyttelseslinje trådte i kraft i 1969, eller 
da der ikke er gjort indsigelse mod deres eventuelle senere etablering, må de fortsat dyrkes som 
nåleskov.  
 
I ådalen kan engarealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, gødes, hvis det kan 
dokumenteres, at de er blevet det hidtil.  
 
Hvis ikke den foreslåede fredning af Skærum Ådal gennemføres, vil tilgroning med tab af biodiversitet og 
sløring af landskabet kunne fortsætte uhindret.  
 
 

3. Miljøforhold i området, der kan blive væsentligt berørt 
 
Biologisk mangfoldighed 
Fredningsforslaget bidrager til at sikre og genskabe ådalens lysåbne naturtyper, herunder at genskabe 
sammenhæng mellem dem og derved forbedre mulighederne for, at de lys- og varmekrævende arter kan 
sprede sig.  
 
Fredningsforslaget kan således medvirke til at standse tabet af biologisk mangfoldighed, herunder at 
sikre levesteder for arter, der er beskyttet i medfør af artsfrednings-bekendtgørelsen og habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Befolkningen og arealanvendelsen 
Fredningsforslaget medvirker til at styrke naturkapitalen for landets befolkning som helhed.  
 
Menneskets sundhed 
Rekreative aktiviteter som jagt og lystfiskeri kan fortsat finde sted. 
 
Jordbund, luft, drikkevand og klimatiske faktorer 
Fredningsforslaget indeholder ikke bestemmelser, der påvirker ovenstående forhold. 
  
Landskab 
Fredningsforslaget lægger op til rydninger, der vil give en bedre synlighed af landskabet. 
 
 
 

4. Eksisterende miljøproblemer 
 
Fredningsforslaget lægger ikke op til regulering af eventuelle miljøproblemer, da dette i givet fald sker 
gennem anden lovgivning. 
 
 

5. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Danmark har tilsluttet sig en række internationale konventioner indeholdende miljøbeskyttelsesmål, hvis 
indhold i en lang række tilfælde er indarbejdet i lovgivningen. For EU-lovgivningen gælder generelt, at 
den er implementeret i dansk lovgivning. 
 
Danmark har ratificeret FN’s biodiversitetskonvention, hvis formål blandt andet er at sikre, at den 
biologiske mangfoldighed bevares. 
 
EU's habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv er implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven, og 
udmøntet gennem en række handleplaner. Det foreslåede fredningsområde er ikke konkret udpeget som 
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beskyttelsesområde (natura 2000-område) efter disse direktiver, men af en række arter som er generelt 
beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV overalt, hvor de forekommer, findes odder og flere arter af 
flagermus sandsynligvis i området. 
 
 

6. Fredningsforslagets indvirkning på miljøet 
 
I tabellen herunder er gennemgået forslagets sandsynlige indvirkning på en række faktorer ifølge Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer i de tilfælde hvor de vurderes at være af væsentlig betydning. 

 

Fredningsforslagets 
indvirkning på 

Påvirkes Ingen 
påvirkning 

Redegør for indvirkning 

Biologisk 
mangfoldighed 
 

x  Styrkelse af beskyttelsen og plejemulighederne i 
§ 3-områder 

Befolkningen 
 

x  Styrkelse af naturkapitalen  

Menneskets sundhed 
 

 x  

Jordbund 
 

 x  

Vand 
 

 x  

Luft 
 

 x  

Klimatiske faktorer 
 

 x  

Materielle goder 
 

 x  

Landskab 
 

x  Forbedret synlighed af og sammenhæng i 
landskabet 

Kulturarv, herunder 
kirker 
 

 x  

Arkitektonisk arv 
 

 x  

Arkæologisk arv 
 

 x  

 
7. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 

Ingen. 
 

8. Overvågning 
Ingen. 
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                                                                                     Bilag 5                                                                                              
 

Fredningsområdets vegetationstyper 
Udarbejdet af Flemming Thorning-Lund, DN’s lokalafdeling Frederikshavn samt medlem af DN’s naturfaglige 
udvalg. 
 
Nedenstående beskrivelse af Skærum Ådals plantesamfund er opdelt i følgende hovedtyper:   
 

o Væld og vældprægede enge  

o Sumpe, herunder vældprægede sumpe  

o Enge på skrånende terræn  

o Tørre og halvtørre overdrev 

o Overdrev der er groet til med krat 

Væld og vældprægede enge 

Fra de højereliggende områder, såvel vest for som øst for Skærum Å, udspringer der adskillige væld, som 
sjældent, selv ikke i tørre sommerperioder, tørrer helt ud. Disse vældområder ligger ofte på stærkt skrånende 
terræn. Hvor disse vældpartier har været indlemmet i græsningsfenner, er bunden stedvist stærkt optrampet, 
hvilket er og har været medvirkende til, at der løbende er opstået minibiotoper, som er med til at fremme den 
plantemæssige variation. Ud over den fysiske påvirkning forårsaget af dyrenes færden, har det ekstensive 
græsningstryk ligeledes været medbestemmende for, hvorledes de enkelte arter/planter har arrangeret sig i 
de tidvist stærkt forstyrrede væld. Græsningstolerante arter er, som ventet, dominerende.  
Syd for ejendommen Ørnhøj er vældene af betydelig udstrækning. Hér er der udviklet artsrige 
plantesamfund med et højt indhold af ualmindelige og halvsjældne blomsterplanter. Mest farvestrålende er 
vældene og vældengene om foråret og i den tidlige sommer, hvor gule og blå farver er fremherskende. 
Allerede i april blomstrer Vorterod, Almindelig Guldstjerne og Eng-Kabbeleje. Senere afløses dette tidlige flor 
af arter som: Engblomme, Trævlekrone, Kødfarvet Gøgeurt, Sump-Hullæbe, Engkarse, Lancetbladet 
Høgeurt, Sump-Snerre, arter af Dueurt og forglemmigej-arterne Eng- og Sump-forglemmigej. Halvgræs- og 
græselementet er ligeledes fremtrædende. Fra denne gruppe af blomsterplanter kan fremhæves: Almindelig 
Star og Hirse-Star, Eng-Rapgræs coll., Almindelig Hvene og Kryb-Hvene, Vellugtende Gulaks, Mose-Bunke, 
Kamgræs og Hjertegræs. 
 
Sumpe, herunder vældprægede sumpe 
På fladere bund nær vandløbet afløses vældende og de vældprægede enge gradvist af sumpe, der stedvis 
fortsat er præget af gennemsivende vand. Frodigheden knyttet hertil er overordentlig stor, og plantevæksten 
har en tydelig dominans af højtvoksende græsser og halvgræsser. Tagrør ses næsten overalt isprængt arter 
som Skov-Kogleaks, Eng-Rørhvene, Toradet Star, Mose-Bunke, Knold-Star, Lyse-Siv og Knop-Siv. Knyttet 
til dette frodige plantesamfund findes desuden betydelige forekomster af højtvoksende urter som: Kål-Tidsel, 
Kær-Tidsel, Lådden Dueurt, Kær-Svovlrod, Smalbladet Mærke, Almindelig Mjødurt, Vild Kørvel, Krybende 
Baldrian, Langbladet Ranunkel, Eng-Brandbæger, Hamp-Hanekro, Skov-Hanekro og Almindelig Fredløs. 
I denne højtvoksende vegetation findes der et bunddække af lavere plantearter. Dette bunddække bliver 
særlig veludviklet og artsrigt i områder, hvor der mere eller mindre hyppigt finder afgræsning sted. Knyttet 
hertil forekommer bl.a. følgende arter: Vestlig-Tuekogleaks, Krybende Hestegræs, Kryb-Hvene, Almindelig 
Rapgræs, Nyse-Røllike, Sværtevæld, Engkarse, Bukkeblad, Dusk-Fredløs, og de to mynte-arter: Ager- og 
Vand-Mynte samt deres fertile hybrid Krans-Mynte. 
Knyttet til habitaten ”den vældprægede sump” forekommer et par steder ét af ådalens mest interessante 
plantesamfund med et indhold, som det er beskrevet ovenfor, men som dertil rummer så interessante og 
ualmindelige arter som de to starer: Trindstænglet og Langakset Star, Knoldet Brunrod samt den 
landsdelssjældne Vellugtende Agermåne.  
 
Enge på skrånende terræn  
”Den ferske eng på skrånende terræn” adskiller sig fra ”den vældprægede eng” på væsentlige områder, 
hvilket tydeligt afspejler sig i floraindholdet. I kraft af et lavere vandindhold, der i perioder efterlader denne 
habitat tør eller halvtør, og en overflade, der ikke på samme måde er præget af kreaturtramp, fordeler 
arterne sig på helt anderledes måde, og engen domineres af en lang række arter, som kun i ringe omfang 
forekommer i de vældprægede samfund. Det græsagtige element består bl.a. af: Eng-Rapgræs coll., Rød-
Svingel, Almindelig Kamgræs, Almindelig Hvene, Vellugtende Gulaks, Draphavre, Almindelig Hundegræs, 
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Hjertegræs og Tandbælg. Desuden forekommer her arter som: Mark-Frytle, Bakke-Star, Bleg Star, Hare-
Star, Hirse-Star, Håret Star, Blågrøn Star samt den halvsjældne Pigget Star. Af øvrige enkimbladede findes 
orkidéerne Plettet Gøgeurt, Skov-Gøgelilje og Bakke-Gøgelilje. Den sidstnævnte vokser hér på en af sine 
forholdsvis få indlands-overdrevslokaliteter i landsdelen og det visse år i mængde. De tokimbladede arter er 
ligeledes rigt til stede, i flæng kan nævnes: Almindelig Brunelle, Muse-Vikke, Smalbladet Vikke og Tofrøet 
Vikke, Gul Fladbælg og en række kløverarter (Bugtet-, Hvid- og Rød-Kløver), Hvid Anemone, Skovstjerne, 
Vorterod, Liden Skjaller, Almindelig Kællingetand, Djævelsbid, Blåhat, Glat Ærenpris, Læge-Ærenpris og 
Høst-Borst. 
Hvor engen i store dele af året er tør, ændrer plantesamfundet karakter og går gradvist over i 
overdrevsagtige samfund. Denne engtype beskrives under et med overdrevene nedenfor. 
 
Tørre og halvtørre overdrev 
Knyttet til overdrevene finder vi måske ådalens mest ejendommelige og værdifulde plantesamfund rigt på 
sjældne og halvsjældne arter. Overdrevene ligger for de flestes vedkommende på skrånende til stærkt 
skrånende terræn. Undtaget herfra er et mindre overdrev, som befinder sig i det foreslåede 
fredningsområdets nordligste del ind til Lendumvej. Dette område, der ud fra vegetationens sammensætning 
udgøres af en sandet og udvasket jordbund, har et stærkt hede-præg med rige forekomster af arter som: 
Hedelyng, Gul Snerre, Sand-Star, Katteskæg, Tandbælg, Håret Høgeurt, Almindelig Kongepen, Almindelig 
Røllike, Sølv-Potentil, Liden Klokke, Blåhat, Øjentrøst, Læge-Ærenpris, arter af Mælkebøtte samt Almindelig 
Gyldenris. I dette plantesamfund forekommer desuden Bakke-Gøgelilje, Skov-Gøgelilje, Rødfrugtet 
Mælkebøtte coll., Pigget Star og den sjældne Løvefod, Blågrøn Løvefod.  
I områdets centrale del 350-400 meter syd for ejendommen ’Ørnhøj’ og knyttet til syd – og sydøst 
eksponerede stærkt skrånende bakkehæld findes et stort og velbevaret overdrevsareal med en meget artsrig 
vegetation. Hedelyng, Krybende Pil og Blåbær er almindeligt forekommende i en vegetation, der i øvrigt 
rummer nogle af ådalens sjældne og halvsjældne arter som: Bakke-Star, Almindelig Bakketidsel, Lav Tidsel, 
Guldblomme og Lav Skorsonér. Fra dette overdrev kan i øvrigt nævnes følgende arter: Græsbladet 
Fladstjerne, Almindelig og Femhannet Hønsetarm, Markarve, Rødknæ, Pimpinelle, Tormentil, Glat Løvefod, 
Bakke-Forglemmigej, Krat-Fladbælg, Kantet og Prikbladet Perikon, Knold-Ranunkel, Lyng-Snerre, Gul 
Snerre, Bidende Stenurt, Hunde-Viol, Blåmunke og Lancet-Vejbred. 
 
Overdrev der er groet til med krat 
De øvrige arealer, der i det væsentlige omfatter de højereliggende overdrevspartier, der støder op til de 
dyrkede arealer vest for selve dalstrøget beliggende mellem dette og Albækvej, er til gengæld præget af en 
accelererende tilgroning med træer og buske, hvoraf mange er invasive (arter af gran, fyr og gyvel). Disse 
områder, der nu henligger som næsten uigennemtrængelige krat og kratagtig skov, rummede endnu ind til 
slutningen af 1980-erne mange ’lyslommer’ af overdrevskarakter, takket være ekstensiv afgræsning med 
ungkreaturer og en periodevis rydning af træagtig opvækst.  
Det var eksklusivt knyttet til disse lysåbne partier, at orkidéen Hvid Sækspore havde sine forekomster. 
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                                                                                        Bilag 6 
Karsporeplanter 
Engelsød, Alm. 
Mangeløv, Alm. 
Mangeløv, Bredbladet 
Padderok, Ager- 
Padderok, Dynd- 
Padderok, Skov- 
 

Enkimbladede 
Andemad, Liden 
Blåtop 
Bunke, Bølget 
Bunke, Mose- 
Draphavre 
Dunhammer, Bredbladet 
Fløjlsgræs 
Frytle, Håret 
Frytle, Mark- 
Gulaks, Vellugtende 
Guldstjerne, Alm. 
Gøgelilje, Bakke- 
Gøgelilje, Skov- 
Gøgeurt, Kødfarvet 
Gøgeurt, Plettet 
Hejre, Blød 
Hestegræs, Krybende 
Hjertegræs 
Hullæbe, Sump- 
Hundegræs, Alm. 
Hvene, Alm. 
Hvene, Kryb- 
Kamgræs 
Katteskæg 
Kogleaks, Skov- 
Kogleaks, Vestlig Tue- 
Konval Stor 
Kvik, Alm. 
Liljekonval 
Majblomst 
Pindsvineknop, Grenet 
Rajgræs, Alm. 
Rapgræs, Alm. 
Rapgræs, Eng- 
Rapgræs, Enårig 
Rottehale, Eng- 
Rottehale, Knold- 
Rævehale, Eng- 
Rævehale, Knæbøjet 
Rørgræs 
Rørhvene, Bjerg- 
Rørhvene, Eng- 
Siv, Børste- 
Siv, Glanskapslet 
Siv, Knop- 
Siv, Lyse- 
Siv, Tudse- 
Star, Alm. (+var. recta) 
Star, Bakke- 
Star, Bleg 
Star, Blågrøn 
Star, Hare- 
Star, Hirse- 
Star, Håret 
Star, Kær- 
Star, Langakset 
Star, Næb- 
 

Star, Pigget  
Star, Pille- 
Star, Sand- 
Star, Top- 
Star, Toradet 
Star, Trindstænglet 
Svingel, Fåre- 
Svingel, Strand- 
Svingel, Rød 
Tagrør 
Tandbælg 
 
Tokimbladede 
Agermåne, Vellugtene 
Anemone, Hvid 
Angelik 
Bakketidsel, Alm. 
Baldrian, Krybende 
Bellis 
Blåhat 
Blåmunke 
Borst, Høst- 
Brandbæger, Alm. 
Brandbæger, Eng- 
Brunelle, Alm. 
Brunrod, Knoldet 
Bukkeblad 
Bynke, Grå- 
Djævelsbid 
Dueurt, Glat 
Dueurt, Kirtel- 
Dueurt, Kær- 
Dueurt, Lodden 
Engblomme 
Engelskgræs, Strand- 
Engkarse 
Fladbælg, Gul 
Fladbælg, Krat- 
Fladstjerne, Græsbladet 
Fredløs, Alm. 
Fredløs, Dusk- 
Forglemmigej, Bakke- 
Forglemmigej, Eng- 
Forglemmigej, Forskelligfarvet 
Forglemmigej, Mark- 
Forglemmigej, Sump- 
Fuglegræs, Alm. 
Gederams 
Guldblomme 
Gulerod, Vild 
Gyldenris, Alm. 
Gæslingeblomst, Vår- 
Gåsemad 
Hanekro, Hamp- 
Hanekro, Skov- 
Hejrenæb 
Hyrdetaske 
Høgeurt, Alm. 
Høgeurt, Håret 
Høgeurt, Lancetbladet 
Høgeurt, Smalbladet 
Hønsetarm, Alm. 
Hønsetarm, Femhannet 
Kabbeleje, Eng- 
Kamille, Lugtløs 
Kamille, Skive- 
 

Kattehale 
Klokke, Liden  
Kløver, Bugtet 
Kløver, Fin 
Kløver, Gul 
Kløver, Hvid 
Kløver, Rød 
Kongepen, Alm. 
Kongepen, Plettet 
Kællingetand, Alm. 
Kørvel, Vild 
Læbeløs, Pyramide- 
Løvefod, Blågrøn 
Løvefod, Glat 
Markarve 
Mjødurt, Alm. 
Mynte, Ager- 
Mynte, Krans- 
Mynte, Vand- 
Mælkebøtte, Vej- 
Mælkebøtte, Rødfrugtet 
Mælkeurt, Alm. 
Mærke, Smalbladet 
Natskygge, Bittersød 
Nellikerod, Feber- 
Nælde, Stor 
Okseøje, Hvid 
Perikon, Kantet 
Perikon, Prikbladet 
Pileurt, Vand- 
Pimpinelle, Alm. 
Potentil, Sølv- 
Ranunkel, Bidende 
Ranunkel, Knold- 
Ranunkel, Langbladet 
Ranunkel, Lav 
Rødknæ 
Røllike, Alm. 
Røllike, Nyse- 
Skjaller, Liden 
Skorsonér, Lav 
Skovstjerne 
Skovsyre 
Skræppe, Kruset 
Skræppe, Vand- 
Snerre, Burre- 
Snerre, Gul 
Snerre, Hvid 
Snerre, Kær- 
Snerre, Lyng- 
Snerre, Sump- 
Springklap, Roset- 
Stedmoderblomst, Alm. 
Stenurt, Bidende 
Svovlrod, Kær- 
Sværtevæld 
Syre, Alm. 
Syre, Dusk- 
Tidsel, Ager- 
Tidsel, Horse- 
Tidsel, Kær- 
Tidsel, Kål- 
Tidsel, Lav 
Tormentil 
Trævlekrone 
Tyttebær 
 

Vandkarse 
Vejbred, Glat 
Vejbred, Lancet- 
Vikke, Muse- 
Vikke, Smalbladet 
Vikke, Tofrøet 
Vinterkarse, Udspærret 
Viol, Hunde- 

Vorterod 
Ærenpris, Glat 
Ærenpris, Læge- 
Ærenpris, Mark- 
Ærenpris, Tveskægget 
Øjentrøst, Spids 
 

Træer, buske og 
dværgbuske 
Birk, Dun- 
Birk, Vorte- 
Blåbær 
Brombær: 
Rubus dascyphyllus 
Rubus plicatus 
Rubus radula 
Bævreasp 
Bøg 
Eg, Stilk- 
El, Rød- 
Ene 
Fyr, Bjerg- 
Fyr, Skov- 
Gran, Hvid- 
Gran, Sitka- 
Gyvel 
Hassel 
Hedelyng 
Hindbær 
Hvidtjørn, Alm. 
Hvidtjørn, Engriflet 
Hyld, Alm. 
Hyld, Drue- 
Kvalkved 
Mirabel 
Pil, Grå- 
Pil, Krybende 
Pil, Selje- 
Pil, Øret 
Rose, Alm. Hunde- 
Rose, Blød Filt- 
Rose, Glat Blågrøn 
Rose, Kortstilket Filt- 
Røn, Alm. 
Røn, Selje- 
Slåen 
Æble, Skov- 
Æble, Sød- 
 
Tidligere fundet  
Star, Vår- 
Sækspore, Hvid 
Flipkrave 
Forglemmigej, Rank 
Kattefod 
Perikon, Smuk 
Skovarve 
 

 
Samlet floraliste for fredningsområdet  
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Frederikshavn Kommune

                                                                                                                         Den 17. juni 2020

FN-NJN-54-2019: Genslyngning af dele af Skærum Å

Fredningsnævnet har den 7. oktober 2019 fra Frederikshavn Kommune modtaget en ansøgning om 
tilladelse til at foretage en genslyngning af en del af Skærum Å. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af de omhandlede arealer besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af det fremsatte forslag til fredning af arealer ved Skærum Ådal i 
Frederikshavn og Hjørring kommuner (FN-NJN-23-2017). Fredningsnævnet har den 18. marts 2020 
afsagt kendelse om fredning af arealerne. Afgørelsen er påklaget til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

Fredningen har som formål at sikre og forbedre forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder 
særlig de lysåbne naturtyper med deres rige flora. Endvidere er formålet at sikre og forbedre 
områdets landskabelige værdier og at skabe grundlag for naturpleje. Fredningsområdet skal bevares 
i sin nuværende tilstand medmindre en tilstandsændring er påbudt eller tilladt i henhold til 
bestemmelserne i fredningen eller ved en dispensation fra fredningsnævnet, for eksempel i 
forbindelse med naturgenopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse, jf.§ 3. Efter § 7 må 
der ikke indenfor fredningsområdet foretages terrænændringer. Der må således ikke fyldes op, 
graves eller planeres.

Frederikshavn Kommune har i en forundersøgelsesrapport af 6. februar 2019 oplyst, at indsatsen 
vedrørende vandløbsrestaureringer for Skærum Ådal er delt op i 2 delområder. Denne sag vedrører 
delområde 2, hvor vandløbsstrækning tidligere er blevet reguleret ved at blive rettet ud. De berørte 
lodsejere er henholdsvis Danni Møller Sørensen og Jonas Møller Sørensen, Vognsbækvej 40, 
Skærum, 9900 Frederikshavn, (matr. nr.1l og 5e, Skærum By, Skærum) og Peter Tegllund, 
Rydalvej 95, 9900 Frederikshavn (matr. nr. 40l Skærum By, Skærum).

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Der henvises til nedenfor viste luftfoto:

Frederikshavn Kommune har anført, at der genslynges, hvor det nuværende forløb afviger 
væsentligt fra det oprindelige forløb. På den strækning, der skal genslynges, forlænges vandløbet 
med ca. 135 m. Nuværende strækning er på ca. 555 m. Genslyngningerne bliver ca. 555 m., 265 m 
fyldes op og 135 m bevares som før. Det genslyngede vandløb bliver herefter ca. 690 m. 

En del af det jord, der graves op i forbindelse med det nye vandløb, skal bruges til at sløjfe 
eksisterende dele af vandløbet. Jordbalancen går ikke op, hvorfor der skal bortkøres ca. 1.000 m3 
og jævnes ud på landbrugsjord. Der udlægges gydegrus i lagtykkelse 0-30 cm. på de lavvandede 
genslyngninger. Der etableres desuden skjul ved udlægning af sten og dødt ved.

På de genslyngede strækninger graves vandløbet bredere og mere terrænnært for at skabe 
lavvandede områder, hvor der kan etableres gydestryg for vandløbets fauna og planter. Faldet over 
de genslyngede strækninger bliver på ca. 1,2 %.

Frederikshavn Kommune har endvidere anført, at ingen af de 2 delstrækninger er beliggende i 
Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er N8 ”Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og 
omliggende overdrevsområder. Området er beliggende henholdsvis ca. 2,5 og 3,5 km øst for 
delstrækning 1 og delstrækning 2.

Skærum Å afvander via Elling Å til Natura 2000 område N4, Hirsholmene, havet vest herfor og 
Ellinge Å`s udløb. Afstanden hertil er ca. 10-12 km.   

Der er ikke registreret bilag IV arter nær graveområderne, men der er tidligere observeret den 
rødlistede orkidé hvid sækspore ca. 400 m opstrøms de planlagte genslyngninger i område 2. 
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Planten er dog ikke genfundet i nyere tid, og projektet vil desuden ikke påvirke forholdene 
opstrøms.

Frederikshavn Kommune har oplyst, at kommunen er indstillet på at meddele dispensation i forhold 
til naturbeskyttelseslovens § 3.

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling, har i en mail af 2. oktober 2019 
udtalt, at det er et godt projekt til gavn for naturen i ådalen, og man kan derfor anbefale, at der 
meddeles en dispensation.

Dansk Botanisk Forening har i en mail af 18. september 2019 tilkendegivet, at vandplansprojektet 
vil kunne medvirke til at fremme de særlige biologiske kvaliteter, som er til stede i og ind til 
Skærum Å.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 10. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt. For Frederikshavn Kommune mødte 
Bo Christian Sørensen og Allan Jensen. For Danmarks Naturfredningsforening deltog Mette 
Nielsen. For Dansk Botanisk Forening mødte Flemming Thorning-Lund.

Allan Jensen redegjorde for projektet. Det oplystes herunder, at der i anlægsfasen vil blive udlagt 
køreplader og anvendt anden form for skånsom fremgangsmåde. De berørte lodsejere har meddelt 
samtykke til den påtænkte vandløbsrestaurering.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsforslaget vedrørende arealer ved Skærum Ådal 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 den fremlagte forundersøgelsesrapport af 6. februar 2019 fra 
Frederikshavn Kommune og de i øvrigt foreliggende oplysninger meddele dispensation til det 
ansøgte projekt. Det vurderes, at vandplansprojektet vil kunne medvirke til at fremme de særlige 
biologiske kvaliteter, som er i området.

Klagevejledning
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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 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Per Faurholt,

3. Miljøstyrelsen, København

4. Frederikshavn Kommune, att. Bo Christian Sørensen

       5.   Danmarks Naturfredningsforening, København

       6.   Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen

       7.   Dansk Ornitologisk Forening, København

       8.   Dansk Ornitologisk Forening 

       9.   Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund

     10.   Friluftsrådet, centralt

     11.   Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler

     12.   Danny Møller Sørensen

     13.   Jonas Møller Sørensen

     14.   Peter Tegllund
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