
Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:
  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 



 

 

 

  

 

 

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

 

 

 

AFGØRELSE om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møl-

lebække i Frederikshavn Kommune 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 44, stk. 1, jf. § 40.1  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjyl-

land, nordlig dels afgørelse af 14. januar 2020 om at gennemføre fredning 

af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kom-

mune med ændring af fredningens § 4, stk. 3. 

 

Fredningen omfatter følgende ejendomme, der er afgrænset som vist på det 

medfølgende fredningskort, om som helt eller delvist omfatter følgende 

matrikelnumre: 

 

8b, 8c, 8r, 9a, 21e, 21n alle Den nordøstlige Del, Torslev. 

 

1ab, 1ae, 1ei, 3a, 3e, 3f, 3h, 3i, 3k, 4b, 7000c, alle Den mellemste Del, 

Torslev. 

 

3a, 3b, Den nordvestlige Del Hørby. 

 

2f, 2g, 4a, 5e, 5m, 5r, 5u, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6n, 7b, 29, Den vestlige Del, 

Hørby. 

 

Følgende bestemmelser gælder for fredningen: 

 

§ 1 Fredningens formål   

Fredningen har til formål 
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- at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulig-

hederne for plante- og dyreliv, 

- at bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder 

særligt de lysåbne naturtyper samt sikre deres funktion som leve-

sted for sårbare arter, 

- at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige for-

pligtelser med hensyn til at beskytte naturen, 

- at bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet. 

 

§ 2 Bevaring af området   

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en 

tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller til-

lades ved dispensation fra fredningsnævnet, f.eks. i forbindelse med natur-

genopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse.   

 

§ 3 Arealernes drift og anvendelse   

Stk. 1. De lysåbne naturarealer vist på kortbilag 2 til afgørelsen må ikke 

omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, tilplantes, gødskes eller 

sprøjtes med bekæmpelsesmidler.   

 

Stk. 2. Der må ikke etableres ny beplantning med træer, buske eller læhegn, 

eller etableres udsigtshæmmende afgrøder som eksempelvis juletræer, 

pyntegrønt eller energipil.   

 

Stk. 3. Landbrugsarealet på matr.nr. 8c Den nordøstlige Del, Torslev, som 

angivet på kortbilag 3 til afgørelsen, ekstensiveres. Arealet må herefter 

ikke gødskes, kalkes eller sprøjtes.    

 

Stk. 4. Landbrugsarealet på del af matr.nr. 3a Den mellemste Del, Torslev 

og 7b Den vestlige Del, Hørby, som angivet på kortbilag 3 til afgørelsen, 

skal fastholdes i vedvarende græs eller overgå til lysåben natur. Den eksi-

sterende beplantning omkring gården og gylletanken kan opretholdes.  

 

Stk. 5. Eksisterende løvtræsarealer på matr.nr. 3a Den nordvestlige Del, 

Hørby, som angivet på kortbilag 3 til afgørelsen, skal opretholdes. Skov-

driften skal sikre opretholdelse og udvikling af biologiske værdier. Der er 

forbud mod renafdrift af arealerne. Skoven skal drives med plukhugst og 

selvforyngelse. Træartsvalget skal fortrinsvist være hjemmehørende løv-

træsarter. Der kan dog forekomme indslag af hjemmehørende nåletræsarter 

som skovfyr eller ene.   

 

Stk. 6. Eksisterende nåletræsbeplantning på matr.nr. 3a Den nordvestlige 

Del, Hørby, som angivet på kortbilag 3 afgørelsen, skal senest 5 år efter 

fredningens gennemførsel afdrives. Arealet skal herefter fastholdes i ved-

varende græs, overgå til lysåben natur eller tilplantes med hjemmehørende 

løvtræsarter og drives efter principperne i § 3, stk. 5.  
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Stk. 7. Eksisterende øvrige skovarealer kan opretholdes. Ved renafdrift 

skal arealerne holdes som lysåbne naturtyper eller gentilplantes med hjem-

mehørende løvtræsarter og drives efter skovdriftsprincipperne i § 3, stk. 5.   

Stk. 8. For de arealer, der er omfattet af en MVJ-aftale (kortbilag 3), træder 

bestemmelserne i § 3 først i kraft, når aftalerne udløber.   

 

§ 4 Bebyggelse og anlæg   

Stk. 1. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder tilbygninger, drifts-

bygninger til landbrugsejendomme, ridehaller, skure, boder, jagthytter el-

ler lignende.   

 

Stk. 2. Der må ikke etableres anlæg og konstruktioner af nogen art, herun-

der parkeringspladser, bilophugningspladser, oplags- og lossepladser, 

sportsanlæg, ridebaner, landingspladser mv.   

 

Stk. 3. Der må ikke anbringes udrangerede maskiner, tårne, campingvogne, 

vindmøller, tankanlæg, transformerstationer, master og lignende, samt fø-

res yderligere luftledninger over arealerne. Fredningen er ikke til hinder 

for etablering jagttårne og jagtstiger med fredningsnævnets forudgående 

godkendelse af placering og udseende. Den eksisterende højspændingsled-

ning kan fornys/renoveres i nødvendigt omfang af hensyn til forsynings-

sikkerheden.  

 

Stk. 4. 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 efter senest 10 år.   

 

Stk. 5. Plejemyndigheden kan godkende anbringelse af sædvanlige læskure 

og kreaturbroer til græssende dyr, såfremt det ikke strider imod frednin-

gens formål.   

 

§ 5 Terrænændringer   

Stk. 1. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse 

af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering, afgravning 

eller henkastning af affald.   

 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der ske fjernelse af spærringer i vandløbene eller 

gennemføres naturgenopretning efter forudgående tilladelse fra frednings-

nævnet, jf. § 7, stk. 5.  

 

§ 6 Offentlighedens adgang   

Stk. 1. Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de al-

mindelige bestemmelser i gældende love, herunder naturbeskyttelseslo-

vens bestemmelser om offentlighedens adgang.  

 

Stk. 2. Plejemyndigheden kan i en plejeplan af hensyn til bevarelse af 

plante- og dyrelivet fastsætte regler for begrænsning og regulering af of-

fentlighedens færdsel i øvrigt i området.   
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Stk. 3. Fredningen er med fredningsnævnets godkendelse ikke til hinder 

for etablering af trampestier og spang.   

 

§ 7 Pleje og Naturgenopretning   

Stk. 1. Plejen tilrettelægges, således at den opfylder fredningens formål.   

 

Stk. 2. Plejen skal bevare og fremme et plantesamfund med arter, der er 

karakteristiske for de pågældende naturtyper samt i videst muligt omfang 

fremme et rigt og varieret dyreliv. Plejen skal i særlig grad tage sigte på 

bevaring af sårbare og sjældne arter.  

 

Stk. 3. Arter, der er angivet som invasive på Miljøstyrelsens ”Sortliste”, 

kan bekæmpes overalt inden for fredningsområdet. Såfremt en lodsejer 

ikke foretager bekæmpelse, gennemføres denne af plejemyndigheden.  

 

Stk. 4. Plejen skal sikre en lav vegetation med mulighed for enkelte soli-

tære buske inden for hele fredningsområdet – med undtagelse af de på fred-

ningskortet markerede skovpartier. Opvækst herudover skal fjernes uanset 

alder. Af hensyn til biodiversiteten vil selvsåede og spredte buske af natur-

ligt hjemmehørende arter som eks. tjørn, pil eller ene kunne få lov til at gro 

på arealet, men ryddes, hvis de danner skyggende bestande.  

 

Stk. 5. Fredningen er ikke til hinder for fjernelse af spærringer i å-systemet 

eller almindelig vedligeholdelse af vandløbet efter vandløbsloven. Natur-

genoprettelsesprojekter og projekter til gennemførelse af gældende vand-

områdeplaner skal ske i overensstemmelse med et nærmere beskrevet pro-

jekt, som godkendes af berørte lodsejere, forelægges tilstødende lodsejere 

og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse samt godkendes af fred-

ningsnævnet inden gennemførelse.  

 

§ 8 Plejemyndighed og plejeplaner  

Stk. 1. Frederikshavn Kommune er plejemyndighed på privat og kommu-

nalt ejede arealer.  

 

Stk. 2. Plejemyndigheden kan gennemføre pleje til opfyldelse af frednin-

gens formål i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 

pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 27. 

juni 2016.   

 

Stk. 3. Plejemyndigheden har ret til – efter forudgående drøftelser med og 

uden udgift for ejeren – at udføre naturpleje indenfor fredningen til opfyl-

delse af fredningens formål.  

 

Stk. 4. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan over det fredede område 

senest 2 år efter fredningens gennemførelse. Herefter revideres planen efter 

behov, dog senest hvert 10. år.  
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§ 9 Dispensation   

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, 

såfremt det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet.2 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være an-

lagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er 

afgørelsen offentliggjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.  

 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, der har behandlet sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i 

lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

  

                                                 
2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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1. Indledning 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 14. januar 2020 truf-

fet afgørelse om at gennemføre en fredning af arealer ved Krogens og Hør-

bylund Møllebække i Frederikshavn Kommune. Fredningsnævnet har 

samtidig truffet afgørelse om erstatning i anledning af fredningen i en se-

parat afgørelse af 14. januar 2020. 

 

Fredningssagen er rejst ved skrivelse af 16. maj 2017 fra Danmarks Natur-

fredningsforening.  

 

Den 16. december 2018 har fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 37 a, stk. 3, jf. stk. 1, truffet afgørelse om at forlænge fristen 

for afslutningen af behandlingen af fredningssagen til den 16. maj 2020. 

 

Fredningen omfatter et areal på 70,57 ha og er beliggende mellem Østervrå 

og Sæby. Fredningen berører i alt 17 lodsejere. Omkring 0,07 ha af fred-

ningsområdet er ejet af Frederikshavns Kommune, og de resterende ca. 

70,5 ha er ejet af private lodsejere. 

 

Formålet med fredningen er at bevare og forbedre områdets naturværdier, 

herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, og de landskabelige 

værdier i fredningsområdet. Desuden har fredningen til formål at bevare 

og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lys-

åbne naturtyper samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter. 

Herudover er det fredningens formål at medvirke til at sikre Danmarks in-

ternationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte natu-

ren. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43, 

stk. 2, nr. 1, påklaget af en enkelt lodsejer (lb.nr. 7) til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet. 

 

Fredningsnævnet har den 28. januar 2019 efter miljøvurderingslovens § 

10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3, truffet afgørelse om, at der 

ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med behand-

lingen af fredningsforslaget. Afgørelsen er ikke påklaget til Miljø- og Fø-

devareklagenævnet. 

 

2. Fredningsforslaget 

Det fremgår bl.a. om baggrunden for fremsættelse af fredningsforslaget, 

gengivet fra fredningsforslaget (s. 3), at: 

 

”Krogens og Hørbylund Møllebække er begge en del af et større forgrenet 

ådalssystem, der samles i Sæby Å og munder ud Kattegat. Ådalene gen-

nemskærer et smukt, bakket morænelandskab og snor sig med de stejle 

skrænter på tværs af morænefladen. Vandløbene er dertil begge ureguleret, 

hvilket medvirker til at give ådalene et ’vildt’ og smukt landskabeligt ud-

tryk. 
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Krogens og Hørby Møllebække vurderes til at være naturperler, der tilsam-

men udgør en botanisk lokalitet af national værdi. Begge ådale rummer en 

mosaik af flere særlige bevaringsværdige naturtyper og særegne habitater. 

I dalbunden dominerer eng, mose og sø, stedvis optræder væld, herunder 

det meget sjældne paludella-væld - navngivet efter forekomsten af den 

sjældne piberensermos (Paludella squarrosa). Ådalenes skrænter udmærker 

sig ved tilstedeværelsen af de mange overdrev og smukke gamle skovpar-

tier. 

 

I fredningsområdets mange naturtyper findes en yderst interessant flora. 

Flere af områdets sjældne arter har Danmark en international forpligtigelse 

til at værne om, ligesom flere af arterne er fredet. Det er arter som Gul 

Stenbræk, Blank Seglmos, Engblomme og flere forskellige orkideer – arter 

der alle er følsomme over for tilgroning og dermed betinget af en særlig 

drift eller kulturpåvirkning. 

 

Ådalene har højst sandsynligt aldrig været opdyrket. I stedet har de været 

ekstensivt udnyttet til husdyrgræsning og høslet, og dermed været en vigtig 

ressource for landbruget. Af de historiske kort fremgår det også at dalbun-

den flere steder har været grøftet - for at kunne anvende arealerne til høslet 

og græsning. 

 

Landbruget var således tidligere dybt afhængige af netop ådalene. Men i 

takt med landbrugets effektivisering og intensivering, er disse arealer i dag 

blevet overflødiggjort. Græsning og produktion af hø er dermed ikke læn-

gere rentabel og derfor blevet indstillet. Konsekvensen heraf er, at ådalene 

gror til med træer og buske, og at de lysåbne naturtyper på lang sigt for-

svinder. 

 

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at ådalssystemets naturvær-

dier ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Naturtyperne er under langsom, men 

sikker, forværring. Tilgroning er i dag et stort problem i fredningsområdet. 

Der findes, i lovgivningen eller den praktiske forvaltning, ingen andre kon-

krete tiltag end fredning, som kan sikre områdets store naturværdier mod 

hverken pludselig eller langsom forringelse. 

 

De særlige arter og naturtyper i fredningsområdet er decideret truet af til-

groning på grund af manglende pleje. Vi står derfor overfor at miste mange 

af de sjældne arter og store naturværdier, som er tilknyttet Krogens og Hør-

bylund Møllebække.” 

 

3. Fredningens afgrænsning 

Fredningen afgrænses mod vest af Brønderslevvej og Lendumvej, hvorfra 

fredningen løber i et bælte langs Krogens Møllebæk til det sted, hvor bæk-

ken løber sammen med Hørbylund Møllebæk. Her fra løber fredningen i et 

bælte omkring bækken mod syd, hvor den afgrænses af Kirkevej ved Kuhr 

Bro. Mod nord og øst løber fredningen fra bækkenes sammenløb i et bælte 
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omkring Hørbylund Møllebæk til ådalens indsnævring ved ejendommen 

Vester Nyholm. 

 

Det fremgår af fredningsforslaget, at fredningens afgrænsning i vidt om-

fang er fastlagt på baggrund af ådalens naturlige afgrænsning i landskabet 

samt afgrænsningen af ådalens naturværdier. 

 

4. Beskrivelse af fredningsområdet 

Fredningsområdet består af tre grene, der løber langs Krogens Møllebæk, 

Hørbylund Møllebæk og Hørby Å, der dannes ved sammenløbet af de to 

møllebække. 

 

Området fremstår primært uopdyrket og præget af ådalens skrænter, der 

omgiver de tre vandløb. I den sydlige del af fredningsområdet er skræn-

terne fladere og dalbunden større. Fredningsområdet er ubebygget, men 

Højstrupvej løber på tværs af den vestlige gren af fredningen fra nord mod 

syd. Desuden gennemskæres fredningsområdet i en ret linje i nord-sydgå-

ende retning af et tracé af højspændingsledninger, der rammer frednings-

områdets nordlige grænse umiddelbart øst for Højstrupsvej og fredningens 

sydlige grænse ved Kirkevej ved Kuhrs Bro. 

 

Der findes enkelte, mindre søer i fredningsområdet, samt flere mindre are-

aler med skov. 

 

Landskab og geologi 

Det fremgår om fredningsområdets landskabsformer og geologi, citeret fra 

fredningsnævnets afgørelse (s. 4), at: 

 

”Fredningsområdet er beliggende i Vendsyssel, der geologisk set udgør en 

særlig region i Danmark. Landskabet omkring fredningsområdet består af 

en storbakket moræneflade skabt af gletsjernes bevægelser under den sene-

ste istid - Weichel, der sluttede for ca. 10.000 år siden. 

 

Det udstrakte morænelandskab, hvori fredningsområdet er placeret, om-

kranses af lavtliggende flader af gammel hævet havbund fra hhv. Yoldia- 

og Litorinahavet (også kaldet ishavet og stenalderhavet). Under og efter 

seneste istid var store dele af det nuværende Nordjylland oversvømmet af 

flere omgange. Vendsyssel var således ikke landfast med resten af Jylland, 

men lå som en ø i havet. Den samme ø-fornemmelse får man stadig, hvis 

man ser på et terrænkort. Her fremtræder modsætningen mellem det højt-

liggende morænelandskab og de lavtliggende flader af hævet havbund. Mo-

rænelandskabet brydes flere steder af randmoræner, hvoraf den mest mar-

kante randmoræne udgøres af Jyske Ås små 10 km sydvest for frednings-

området. 

 

I takt med istidens afslutning begyndte isen at smelte bort. Det betød at 

jorden blev befriet for isens enorme vægt og at landet begyndte at hæve sig 
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igen. Vendsyssel har i dag danmarksrekord i landhævning, da isen var tyk-

kest her. 

 

Dalbunden i fredningsforslagets ådale ligger i dag omkring 30 meter over 

havoverfladen og står flere steder i skarp relief til de stejle dalsider. Højde-

forskellen fra morænefladen til dalbunden er markant og når visse steder 

op på 10-15 m. Landhævningen og erosionen er nu stort set gået i stå, og 

der er i stedet dannet aflejringer af tørv i moser og enge i ådalens bund. 

Vandet har gennem århundrede haft fri bevægelighed i ådalens bund, og 

åerne har i dag naturlige slyngninger. 

 

Siden istiden har vind, vejr og menneskelig aktivitet påvirket landskabet til 

det kulturlandskab, vi kender i dag. Jordbunden på de store moræneflader 

består af lerblandet sandjord. Den udmærker sig som landbrugsjord og dyr-

kes i dag intensivt. Den smalle og våde dalbund og de stejle dalsider er 

derimod uegnede til egentlig opdyrkning, og området har derfor historisk 

set været anvendt til husdyrgræsning og høslæt. Græsning og høslæt har 

igennem meget langt tid udviklet og bevaret ådalens lysåbne naturtyper. 

 

Krogens og Hørbylund Møllebække fremstår i dag som to meget smukke, 

velbevarede ådale, som formidler historien om både landskabets dannelse 

og udnyttelse.” 

 

Naturbeskyttelse 

Der er i fredningsområdet registreret beskyttede naturtyper efter naturbe-

skyttelseslovens § 3 på 58 ha i form af overdrev, mose, hede, eng, sø og 

vandløb. Af det fredede areal er 11,52 ha endvidere omfattet af åbeskyttel-

seslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16. Endelig er 2,31 ha af frednings-

området registreret som fredskov. 

 

Naturtyper 

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at fredningsområdet indehol-

der en mosaik af forskellige naturtyper, herunder eng, mose, overdrev og 

skov. 

 

Det fremgår videre, at der i fredningsområdet findes store arealer med fersk 

eng, hvor der bl.a. findes bakke-gøgelilje, maj-gøgeurt og engblomme. I 

områdets moser findes bl.a. gul stenbræk og blank seglmos, og på fred-

ningsområdets overdrev vokser pyramide læbeløs, der i Danmark kun fo-

rekommer i Nordjylland og på Bornholm. 

 

I fredningsområdets skove findes bl.a. flerstammede bøge, gamle egetræer 

og vildæble. Det fremgår af afgørelsen, at bevoksningen sandsynligvis al-

drig har været drevet forstligt, hvorfor der findes gamle, krogede egetræer 

og store mængder dødt ved i området, og at bevoksningens struktur, alder 

og drift danner grundlag for at højt naturindhold i skovene. 
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Der findes desuden en række væld i fredningsområdet, der dannes på åda-

lens skrænter, hvor grundvandsspejlet møder terrænoverfladen. Der findes 

således seks rigkær med vældpræg. Flere af disse angives dog at være så 

tilgroede med højstauder, at de næppe kan kaldes rigkær, men må betegnes 

som højstaudekær. 

 

I fredningsområdet findes desuden paludella-væld, der er opkaldt efter fo-

rekomsten af piberensermos (Paludella squarrose). Denne type væld findes 

kun enkelte steder i Jylland og er ualmindelige på landsplan. I frednings-

området findes to paludella-væld, og der har tidligere været et tredje, der 

er forsvundet grundet tilgroning. 

 

Både rigkær og paludella-væld er sårbare over for ændringer i hydrologi, 

tilgroning og næringsstofpåvirkning. 

 

Planteliv 

Det fremgår af fredningsforslaget, at fredningsområdets typografi og hy-

drologi samt områdets forskellige naturtyper skaber levesteder for en lang 

række forskellige arter, herunder arter som Danmark er internationalt for-

pligtet til at varetage som f.eks. gul stenbræk, engblomme, blank seglmos 

og kødfarvet gøgeurt. 

 

Gul stenbræk tilhører gruppen sårbare karplanter og vokser i lysåbne væld-

moser, hvor vandtemperaturen er konstant lav året rundt. Planten er tilknyt-

tet paludella-vældene, hvilket gør arealerne og udbredelsen af egnede le-

vesteder meget begrænsede. I et af paludella-vældene i fredningsområdet 

vokser gul stenbræk, der før 1950 med sikkerhed fandtes på 90 lokaliteter 

i Danmark og var almindeligt forekommende i hele landet. I dag findes 

arten ni steder i hele landet. Desuden er planten, bortset fra Skandinavien 

og Alperne, stort set forsvundet uden for Danmark. Arten har gennem flere 

årtier været i tilbagegang, og i 2014 havde arten på landsplan det lavest 

antal blomstrende skud siden 2004, hvilket også gjorde sig gældende i Kro-

gens Møllebæk. Gul stenbræk findes på habitatdirektivets bilag II og IV. 

 

I fredningsområdet findes to områder med blank seglmos, der er sjældent 

forekommende i Danmark, og hvis bevaringsstatus på national plan er vur-

deret til ugunstig. Blank seglmos vokser i lysåbne kilder og vældmoser, 

hvor der findes konstant fremsivende og enstempereret grundvand som 

f.eks. paludella-væld, hvilket gør, at arealerne og udbredelsen af egnede 

levesteder er begrænsede. I 2015 blev der således registreret 38 lokaliteter 

med bestande af blank seglmos, der alle er beliggende i Jylland. Blank 

seglmos findes på habitatdirektivets bilag II og IV. 

 

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har i deres seneste overvåg-

ningsrapport konkluderet,3 at hyppigheden af blank seglmos på landsplan 

er formindsket, og at bestandene i fredningsområdet siden 2011 hhv. er 

                                                 
3
 Arter 2015, udgivet af NOVANA i januar 2017: https://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf 
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gået en smule tilbage i Hørbylund Møllebæk og en smule frem ved Kuhr 

Bro. 

 

Der er i fredningsområdet udlagt tre faste overvågningsfelter for gul sten-

bræk og blank seglmos. Overvågningen skal understøtte nationale priori-

terede behov for overvågningsdata om påvirkning, tilstand og udvikling i 

naturen og miljøet i Danmark. Programmet giver ingen mulighed for ple-

jetiltag. 

 

Det fremgår af fredningsforslaget, at der i fredningsområdet er registreret 

flere forskellige orkideer, herunder plettet-gøgeurt, bakke-gøgeurt, skov-

gøgelilje, kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt og sump-hullæbe. Store dele af 

landets bestande af disse orkideer findes i Nordjylland. Fælles for alle or-

kideerne er, at de er fredede, samt at de alle er mere eller mindre sjældne 

og afhængige af et lysåbent miljø for at trives. 

 

Herudover fremgår det, at der i fredningsområdet findes engblomme, der 

er relativ sjælden, men som forekommer i Nord- og Østjylland. Bestanden 

af engblomme er gået meget tilbage i nyere tid. 

 

Kulturspor 

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse om fredningsområdets kultur-

spor (s.8ff), at: 

 

”Landskabet i Vendsyssel har i dag ikke umiddelbart den store forskel fra 

det øvrige Nordjylland. Men ser man efter en ekstra gang, er der stadig flere 

egnsspecifikke forhold og tråde der rækker flere hundrede år tilbage. 

 

Studehandel 

I Vendsyssel opstod, helt tilbage til 1200 tallet, en tradition for at opdrætte 

stude og derefter sælge dem syd for den danske grænse. Studene blev dre-

vet ned gennem Jylland af såkaldte studedrivere. Hovedtransportåren for 

studedriverene var hærvejen, der i dag er genskabt som vandrerute og cy-

kelsti. Hærvejen passerer langs Kuhr bro ved fredningsgrænsens sydlige 

grænse. Studedriften var en stor indtægtskilde for regionen og toldregnska-

ber fra 1600-tallet viser, at der på gode år blev drevet op mod 50.000 stude 

ned ad Hærvejen. Med intensiveringen og effektiviseringen af landbruget 

mistede studehandelen langsomt sin betydning. Den traditionelle studedrift 

ophørte dog først i slutningen af 1800 tallet, da de moderne transportmidler 

erstattede den langsommelige og opslidende vandring.  

 

Mølledrift 

Både Krogens og Hørbylund Møllebække ligger, som navnet angiver, ned-

strøms hver deres vandmølle. Krogens mølle kan dateres til sidst i 1600-

tallet og var aktiv helt op til omkring starten af 1900-tallet. Landskabet om-

kring fredningsområdet er i dag domineret af dyrkede marker, men kornet 
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males dog ikke længere på de lokale vandmøller. Møllerne har udtjent de-

res rolle og kun navnet møllebæk og selve mølledammene er tilbage. Ikke 

desto mindre udgør de stadig en vigtig kulturhistorisk fortælling. 

 

Råstofgravning 

Det fremgår af historiske kort, at der tidligere er foretaget mindre råstof-

gravninger efter grus og sand i ådalens skrænter. I dag kan man stadig se 

de tidligere graveområder som terrænændringer og fordybninger i skræn-

terne. Der har også i nyere tid været gravet efter grus på de tilstødende 

arealer mellem Krogens Møllebæk og Torslev kirke. Ligeledes er der været 

gravet efter råstoffer nord for Hørbylund Møllebæk ved ejendommen Hors-

mark. Graveaktiviteten blev indstillet omkring år 2000 og 2003 og area-

lerne er i dag reetableret.” 

 

Fortidsminder 

Der er ingen fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger inden 

for fredningsområdet. 

 

Offentlighedens adgang 

Stort set hele fredningsområdet er privatejet og underlagt naturbeskyttel-

seslovens bestemmelser om offentlighedens adgang. Der findes ikke eksi-

sterende stier i området. Fredningsområdet kan tilgås fra henholdsvis Høj-

strupvej, der gennemskærer den vestlige gren af fredningen, fra Brønders-

levvej og Lendumvej, der udgør fredningens vestlige grænse, og fra Kir-

kevej der udgør fredningens sydlige grænse. 

 

Friluftsliv 

Den nordlige del af Hærvejen mellem Viborg og Frederikshavn passerer 

Kuhrs Bro, der udgør den sydlige afgrænsningen af fredningsområdet. 

 

Naturpleje og naturplejeaftaler 

Der indgået MVJ-aftaler for flere af arealerne i fredningsområdet. Det dre-

jer sig om tilskudsordningen ’Pleje af græs- og naturarealer’, der indgås 

for en periode på fem år. Derudover er der for et enkelt areal indgået ple-

jegræs-aftale for en periode på 20 år. 

 

Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser 

Der er i Region Nordjyllands Råstofplan 2012 ikke udpeget råstofindvin-

dingsområder inden for fredningsområdet. Området er udpeget til område 

med drikkevandsinteresser.  

 

Natura 2000-interesser 

Der findes ikke Natura 2000-områder inden for fredningsområdet. Fra 

fredningsområdets nordøstlige grænse er der ca. 5,3 km til Natura 2000-

område nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder. 
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5. Frednings- og planmæssige forhold 

Eksisterende fredninger 

Der er ingen eksisterende fredninger inden for fredningsområdet. Syd for 

fredningsområdet ligger to kirkefredninger, Torslev Kirke og Hørby Kirke. 

 

Planmæssige forhold 

Hele fredningsområdet ligger i landzone. Lokalplan nr. 6.02.0. – ”150 kV 

højspændingsledning fra transformerstation ”Dybvad” sydvest for 

Badskær, syd og vest om Hørby, vest om Hørby kirke, øst om Torslev kirke 

til Sindal kommunegrænse sydvest for Stenhøj” går igennem fredningsom-

rådet i nord-sydgående retning. Lokalplanen er fra 1980 og har til formål 

at sikre de nødvendige rettigheder til fremføring af højspændingsledninger. 

 

I Frederikshavn Kommunes Kommuneplan 2015 er hele fredningsområdet 

udpeget som bevaringsværdigt landskab. Med undtagelse af få yderområ-

der er fredningsområdet udpeget som økologisk forbindelse, og arealerne 

tættest på vandløbene i fredningen er udpeget som lavbundsarealer. 

 

6. Fredningsnævnets behandling og afgørelse 

6.1 Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har den 13. september 2017 holdt offentligt møde om 

fredningen og har den 14. marts 2018 besigtiget fredningsområdet. 

 

På baggrund af det offentlige møde har Danmarks Naturfredningsforening 

den 24. august 2018 fremsat et revideret fredningsforslag. 

 

Under det offentlige møde og den efterfølgende sagsbehandling har fred-

ningsnævnet modtaget bemærkninger til fredningsforslaget. 

 

Miljøstyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke vil modsætte sig fredningen, så 

Frederikshavn Kommune får mulighed for at pleje området, og at styrelsen 

anerkender, at der findes store naturmæssige værdier i fredningsområdet. 

Styrelsen har desuden foreslået, at fredningsforslagets § 3, stk. 7, ændres, 

så det ikke vil være muligt at gentilplante arealerne, da fredningen tilsigter 

at bevare lysåbne arealer. 

 

Herudover har Miljøstyrelsen oplyst, at vildtfodring ikke bør reguleres i en 

plejeplan, som i fredningsforslagets § 8, at forbuddet mod opstilling af jagt-

stiger i § 4, stk. 3, bør udgå, og at bestemmelsen om pleje og naturgenop-

retning i fredningsforslagets § 10 i højere grad bør følge plejebekendtgø-

relsen, så kommunen ikke pålægges plejeforpligtelser med dertilhørende 

udgifter.  

 

Ifølge Miljøstyrelsen skal det tilføjes til fredningsbestemmelsernes § 5, stk. 

2 og § 9, stk. 6, at det skal være muligt at gennemføre vandområdeplanens 

indsatsprogram. Endelig bør det ifølge styrelsen præciseres i § 4, stk. 3, at 

luftledningerne i området kan fornys eller renoveres i nødvendigt omfang 

af hensyn til forsyningssikkerheden. 
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Danmarks Naturfredningsforening har bemærket, at foreningen har korri-

geret ovennævnte fredningsbestemmelser, som Miljøstyrelsen har fore-

slået ændret. 

 

Dansk Botanisk Forening har bemærket, at fredningsområdet rummer en 

af Nordjyllands fornemste naturtyper og en betragtelig del af bevarings-

værdige planter. 

 

Frederikshavn Kommune har udtalt, at kommunen anerkender, at fred-

ningsområdet er unikt og har national værdi. Det er desuden kommunens 

opfattelse, at fredningsbestemmelserne skal skæres til, idet fredningens 

formål overordnet set er at bevare områdets naturværdier. Det er således 

kommunens opfattelse, at de fredningsbestemmelser, der vedrører landska-

belige forhold udgør endnu et administrativt lag på området, der allerede 

er reguleret og beskyttet. 

 

Frederikshavn Kommune har desuden bemærket, at der i fredningsbestem-

melserne bør tillægges bonusvirkning i forhold til planlovens § 35, natur-

beskyttelseslovens § 16 og landskabsudpegningen ”særligt værdifuldt 

landskab”. Herudover er det kommunens opfattelse, at fredningsforslagets 

§ 3, stk. 4, bør udgå, da hensynene bag bestemmelsen allerede varetages af 

naturbeskyttelseslovens § 3. Såfremt fredningsnævnet fastholder bestem-

melsen, har kommunen et ønske om, at der indsættes en bonusbestemmelse 

vedrørende naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Herudover har Frederikshavn Kommune udtalt sig til støtte for Miljøsty-

relsens bemærkninger vedrørende vandløbspleje. 

 

Lodsejeren med lb.nr. 7 har på vegne af 20 lodsejere udtrykt modstand mod 

fredningen, da området efter disse lodsejeres opfattelse ikke har behov for 

yderligere beskyttelse. Fredningen vil efter lodsejernes vurdering medføre 

problemer for vedligeholdelsen af vandløbene i fredningsområdet, idet 

Frederikshavn Kommune har udtalt, at kommunen ikke har midler til at 

gennemføre plejeforanstaltninger. Det er desuden bemærket, at det vil være 

tilstrækkeligt at frede mindre arealer inden for fredningsområdet. 

 

Lb.nr. 4 og 9 har begge udtalt sig imod fredningsforslaget. 

 

Lb.nr. 10 har fremført, at området er tilstrækkeligt beskyttet af naturbe-

skyttelseslovens § 3 og § 16. 

 

Under fredningsnævnets besigtigelse af området har Dansk Botanisk For-

ening oplyst, at fredningsområdet er et af i alt ni områder i Danmark, hvor 

blank seglmos findes, selvom der tidligere har været 100 levesteder. For-

eningen har videre oplyst, at der i området vokser topstar-tuer, som skær-

mer for lys, og at hvis de ikke fjernes, vil de berøre forekomsten af de 

sjældne arter. 
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6.2 Fredningsnævnet for Nordjyllands, nordlig dels afgørelse 

Fredningsnævnet har den 14. januar 2020 i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 33, stk. 1, truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af arealer 

ved Krogens og Hørbylund Møllebække på baggrund af fredningsforslaget 

på de arealer, der er omfattet af det reviderede fredningskort af 23. august 

2018. 

 

Fredningsnævnet har vurderet, at fredningen bør gennemføres for at sikre 

og forbedre forholdene for områdets naturværdier og naturtyper, herunder 

særligt de lysåbne naturtyper samt sikre deres funktion som levested for 

sårbare arter. Nævnet har desuden anført, at fredningen og dens plejefor-

anstaltninger muliggør sikring af de sårbare arter. Fredningsnævnet har vi-

dere anført, at fredningen skal medvirke til at sikre Danmarks internatio-

nale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen samt 

medvirke til at bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsom-

rådet. Det er videre fredningsnævnets vurdering, at naturbeskyttelseslo-

vens § 3 ikke i sig selv sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af området. 

 

Fredningsnævnet har vurderet, at fredningsbestemmelserne om skovdrift 

og plejeplanen kan gennemføres som foreslået af sagsrejser på baggrund 

af Miljøstyrelsens indlæg. Det er desuden fredningsnævnets vurdering, at 

forbuddet mod opstilling af jagtstiger i fredningsforslagets § 4, stk. 3, bør 

udgå, og at fredningsforslagets § 8, om tilskudsfodring skal udgå, da til-

skudsfodring hverken kan eller bør reguleres af en plejeplan. Det fremgår 

videre af afgørelsen, at fredningsnævnet har vurderet, at de reviderede fred-

ningsbestemmelser om gennemførelse af vandområdeplanen, naturgenop-

retning, fjernelse af spærringer i åsystemet og almindelig vedligeholdelse 

af vandløbet efter vandløbslovgivningen skal følges som foreslået af Mil-

jøstyrelsen og med Frederikshavn Kommunes tilslutning. 

 

Fredningsnævnet har ikke fundet grundlag for at tilføje en fredningsbe-

stemmelse om bonusvirkning, idet der i sagen ikke foreligger konkrete pro-

jekter med en detaljeringsgrad, som gør det muligt at vurdere konsekven-

serne heraf i forbindelse med behandlingen af fredningsforslaget. 

 

Fredningsnævnet har endelig vurderet, at fredningsbestemmelsernes § 3 

først træder i kraft for arealer omfattet af en MVJ-aftale, når aftalen udlø-

ber. Herudover har nævnet formuleret fredningens § 8 således, at der også 

efter fredningen kan indgås aftaler om pleje af græs- og naturarealer (PGL-

aftaler). 

 

Herefter har fredningsnævnet fastsat de fredningsbestemmelser, der frem-

går af fredningsafgørelsen (s. 14 ff.). Det fremgår bl.a., at der for frednin-

gen er fastsat følgende bestemmelser: 

 

Det er fredningens formål at bevare og forbedre områdets naturværdier, 

herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, at bevare og forbedre 
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forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper 

samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter, at medvirke til at 

sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til 

at beskytte naturen, og at bevare og forbedre de landskabelige værdier i 

fredningsområdet. 

 

Fredningen indeholder bestemmelser om, at området skal bevares i dets 

nuværende tilstand, medmindre andet følger af de øvrige fredningsbestem-

melser. 

 

Fredningen indeholder bestemmelser om driften og anvendelsen af area-

lerne inden for fredningsområdet. Der er forbud mod, at lysåbne naturare-

aler må omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, tilplantes, gødskes 

eller sprøjtes med bekæmpelsesmidler, ligesom at beplantning med træer, 

buske eller læhegn samt etablering af udsigtshæmmende afgrøder som ju-

letræer, pyntegrønt og energipil er forbudt. 

 

Der er i fredningen særbestemmelser om, at landbrugsarealet på matr.nr. 

8c Den nordøstlige Del, Torslev ekstensiveres, og arealer må herefter ikke 

gødskes, kalkes eller sprøjtes. Landbrugsarealet på dele af matr.nr. 3a Den 

mellemste Del, Torslev og matr.nr. 7b Den vestlige Del, Hørby, skal fast-

holdes som vedvarende græs eller overgå til lysåben natur. Beplantningen 

omkring gården og gylletanken kan opretholdes. På matr.nr. 3a Den nord-

vestlige Del, Hørby skal eksisterende løvtræsarealer opretholdes, og skov-

driften skal sikre opretholdelse og udvikling af biologiske værdier. Der må 

ikke ske renafdrift på arealerne, skoven skal drives med plukhugst og selv-

foryngelse, og træartsvalgt skal fortrinsvist være hjemmehørende løvtræs-

arter med mulighed for indslag af hjemmehørende nåletræsarter. 

 

Der er desuden særbestemmelser om, at den eksisterende nåletræsbeplant-

ning på matr.nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby, skal afdrives 5 år efter 

fredningens gennemførelse, hvorefter arealet skal fastholdes i vedvarende 

græs, omlægges til lysåben natur eller tilplantes med hjemmehørende løv-

træsarter og drives efter de samme principper som gælder for løvtræsarea-

lerne på matr.nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby. 

 

De øvrige skovarealer i fredningsområdet kan opretholdes, men ved renaf-

drift skal arealerne holdes som lysåbne naturtyper eller gentilplantes med 

hjemmehørende løvtræsarter og drives efter de samme principper som gæl-

der for løvtræsarealerne på matr.nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby. 

 

For arealer, der er omfattet af en MVJ-aftale, gælder ovenstående bestem-

melser om arealernes drift og anvendelse først, når MVJ-aftalerne udløber. 

 

Fredningen indeholder bestemmelser om byggeri m.v. Der er forbud mod 

opførelse af ny bebyggelse i området samt forbud mod etablering af anlæg 

og konstruktioner af nogen art. Der er videre forbud mod anbringelse af 
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campingvogne, vindmøller, m.v., dog kan den eksisterende højspændings-

ledning fornys i nødvendigt omfang af hensyn til forsyningssikkerheden. 

 

Der må opsættes almindelige landbrugshegn til hegning af husdyr. I sko-

vene kan der opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og foryn-

gelse, hvis disse fjernes igen efter senest 10 år. 

 

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

henkastes affald, og forekomster i jorden må ikke udnyttes. Spærringer i 

vandløbene kan dog fjernes og naturgenopretning kan gennemføres efter 

forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. 

 

Fredningen indeholder bestemmelser om offentlighedens adgang. Der er 

adgang til arealerne i overensstemmelse med de almindelige regler i natur-

beskyttelsesloven. Plejemyndigheden kan i en plejeplan af hensyn til be-

varelse af plante- og dyreliv fastsætte regler for begrænsning og regulering 

af offentlighedens færdsel. Fredningen er ikke til hinder for etablering af 

trampestier og spang. Dette kræver dog fredningsnævnets godkendelse. 

 

Det fremgår vedrørende pleje og naturgenopretning, at plejen skal tilrette-

lægges, så den opfylder fredningens formål, bevarer og fremmer et plante-

samfund med arter, der er karakteristiske for områdets naturtyper, og sær-

ligt bevarer sårbare og sjældne arter. Arter på sortlisten kan bekæmpes 

overalt i fredningsområdet. Hvis en lodsejer ikke selv bekæmper sådanne 

arter, bekæmpes arten af plejemyndigheden. 

 

Plejen af området skal sikre lav vegetation i fredningsområdet, dog ikke på 

de arealer der på fredningskortet er markeret som skovpartier. Selvsåede 

buske af hjemmehørende arter kan af hensyn til biodiversiteten gro på are-

alet, men skal fjernes, hvis de danner skyggende bestande. 

 

Det fremgår, at fredningen ikke er til hinder for almindelig vedligeholdelse 

efter vandløbsloven. Naturgenoprettelsesprojekter og projekter til gennem-

førelse af gældende vandområdeplaner skal ske i overensstemmelse med 

et nærmere beskrevet projekt. 

 

Det fremgår vedrørende pleje, at plejemyndigheden skal gennemføre pleje 

i henhold til plejebekendtgørelsen. Plejemyndigheden har ret til udføre na-

turpleje i fredningsområdet til opfyldelse af fredningens formål. Dette skal 

dog ske efter forudgående drøftelser med og uden udgift for ejeren. 

 

7. Klager og bemærkninger 

7.1 Klagen 

Lodsejer med lb.nr. 7 har i sin klage af 9. februar 2020 anført, at klagen er 

indgivet på vegne af samtlige 20 lodsejere. Klager har den 2. januar 2022 

præciseret, at klagen alene er angivet på vegne af klager selv. 
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Det fremgår af klagen, at det ikke er nødvendigt at frede 71 ha, når gul 

stenbræk og blank seglmos alene vokser på tre mindre arealer på ca. 1 ha. 

Klager har desuden oplyst, at lodsejerne i forbindelse med fredningsnæv-

nets besigtigelse har foreslået, at de områder, hvor der vokser sjældne arter, 

kunne plejes af lodsejerne, hvilket ville være en billigere løsning. 

 

Derudover er det anført, at ådalen allerede er omfattet af naturbeskyttelses-

lovens § 3. Klager har henvist til fredningens formål om at bevare områdets 

lysåbne naturtyper og bemærket, at lodsejerne allerede i dag har pligt til at 

beskære træer og lignende, så områderne ikke springer i skov. 

 

Det fremgår videre af klagen, at fredningen skal være til gavn for befolk-

ningen i området. Klager har hertil bemærket, at området er svært at 

komme til fra offentlig vej og kun kan tilgås gennem private ejendomme. 

 

Klager har desuden henvist til sit indlæg af 9. november 2017 til frednings-

nævnet. 

 

Det fremgår af indlægget, at fredningen er et stort indgreb i lokalområdet, 

og at fredningen berører mange lodsejere i området. Ifølge klager er fred-

ningsområdet i dag uberørt og henligger uden forstyrrelser eller påvirknin-

ger fra hverken mennesker eller dyr. Det er klagers opfattelse, at området 

ikke har brug for at blive fredet eller yderligere beskyttet på anden måde. 

 

Ifølge klager vil fredningen have en negativ påvirkning af lodsejernes mu-

lighed for at bygningsmæssige ændringer og ejendommenes værdi ved et 

eventuelt salg. 

 

Ifølge klager har Frederikshavn Kommune oplyst, at kommunen ikke har 

råd til at passe arealet, og at der ikke vil blive sat ekstra penge af til en 

sådan pasning. Klager har desuden bemærket, at en fredning ikke nødven-

digvis betyder, at et område bliver plejet bedre, og at det ikke har været 

forsøgt at indgå frivillige plejeaftaler i fredningsområdet. 

 

Herudover har klager med henvisning til fredningens formål om at med-

virke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser an-

ført, at idet store dele af fredningsområdet allerede er omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3, er området allerede med til at sikre disse forpligtelser. 

 

7.2 Bemærkninger til klagen 

Danmarks Naturfredningsforening har den 13. januar 2022 anført, at na-

turbeskyttelseslovens § 3 ikke udgør en tilstrækkelig sikring af områdets 

naturværdier, herunder arterne på habitatdirektivets bilag II og IV. De mest 

sårbare arter i fredningsområdet er således afhængige af særlige vækstbe-

tingelser, hvorfor pleje af arealerne er afgørende for bevarelsen af natur-

værdierne. 
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8. Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling og afgørelse i sagen 

8.1 Sagens behandling 

Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigede den 11. maj 2022 frednings-

området og afholdt efterfølgende offentligt møde om sagen. 

 

Sagsrejser redegjorde under bestigelsen og i forbindelse med det offentlige 

møde for forslaget om fredning af arealerne ved Krogens og Hørbylund 

Møllebække. 

 

Der var under mødet indlæg om, hvorvidt der er behov for at frede området 

og om muligheden for at lave frivillige aftaler om pleje mellem kommunen 

og de enkelte lodsejere. 

 

De indsendte klagepunkter blev i alt væsentlighed gentaget, og de frem-

mødte lodsejere udtrykte støtte til den indsendte klage og tilsluttede sig 

klagens indhold. 

 

8.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer del-

taget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Eva Staal og Anne 

Bendfeldt Westergaard, samt de læge medlemmer Lene Hansen, Kristian 

Pihl Lorenzen, Maria Temponeras og Jens Vibjerg. 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 1, kan fredningsnævnets afgørelse 

efter § 40 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Endvidere følger det af naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, at Miljø- og 

Fødevareklagenævnet kan ændre fredningsnævnets afgørelse, herunder 

fredningens geografiske udstrækning, fredningsbestemmelserne og erstat-

ningen. Dette gælder, uanset hvem der har rejst fredningssagen eller påkla-

get fredningsnævnets afgørelse, og uanset fredningsforslaget og de forslag 

og krav, der er fremført for fredningsnævnet og Miljø- og Føde-vareklage-

nævnet. 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, kan der gennemføres fredning 

af landarealer til varetagelse af de formål, der er nævnt i naturbeskyttelses-

lovens formålsbestemmelse i § 1: 

 

”§ 1. Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfunds-

udviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 

livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

 

Stk. 2. Loven tilsigter særligt 

1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres 

levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og 

undervisningsmæssige værdier, 
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2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning 

for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, 

og 

3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt 

forbedre mulighederne for friluftslivet.” 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 38 skal en fredning indeholde en bestem-

melse om formålet med fredningen. Ifølge § 38, stk. 3, kan en fredning gå 

ud på bevaring af den nuværende tilstand eller tilvejebringelse af en bestemt 

tilstand, der herefter skal bevares, og den kan regulere offentlighedens færdsel 

i området. Af § 38, stk. 4 fremgår, at en fredning kan indeholde de bestem-

melser, herunder de påbud og forbud vedrørende arealernes anvendelse, der 

skønnes nødvendige, for at fredningsformålet kan opnås. 

 

8.2.1 Fredningens gennemførelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en afvejning af de hensyn, der 

fremgår af formålsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 1, at området 

er fredningsværdigt og skal fredes. Nævnet har lagt vægt på, at området 

rummer væsentlige naturmæssige og landskabelige værdier, som afspejles 

i fredningens formålsbestemmelse. Nævnet har desuden vurderet, at fred-

ningen bør gennemføres for at sikre og forbedre forholdene for områdets 

naturtyper samt at sikre deres funktion som levested for sjældne og sårbare 

arter. Nævnet tilslutter sig således i det hele fredningsnævnets begrundelse 

for at frede. 

 

Kristian Pihl Lorentzen udtaler, at han ligesom det øvrige nævn støtter 

fredningen, men ønsker at en endelig afgørelse herom udskydes med hen-

blik på at finde en frivillig løsning på problemerne med manglende pleje 

af arealerne i fredningsområdet.  

 

8.2.2 Fredningens indhold 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har vedtaget, at fredningsbestemmelser-

nes § 4, stk. 3, om bebyggelse og anlæg skal ændres, således at fredningen 

ikke er til hinder for etablering af jagttårne og jagtstiger, men at etablering 

af disse af hensyn til de landskabelige værdier i fredningen kun kan ske 

med fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering og udseende. 

 

8.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjyl-

land, nordlig dels afgørelse af 14. januar 2020 om fredning af arealer ved 

Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune med æn-

dring i fredningens § 4, stk. 3.  

 

Fredningen omfatter følgende ejendomme, der er afgrænset som vist på det 

medfølgende fredningskort, om som helt eller delvist omfatter følgende 

matrikelnumre: 

 

8b, 8c, 8r, 9a, 21e, 21n alle Den nordøstlige Del, Torslev. 
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1ab, 1ae, 1ei, 3a, 3e, 3f, 3h, 3i, 3k, 4b, 7000c, alle Den mellemste Del, 

Torslev. 

 

3a, 3b, Den nordvestlige Del Hørby. 

 

2f, 2g, 4a, 5e, 5m, 5r, 5u, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6n, 7b, 29, Den vestlige Del, 

Hørby. 

 

Følgende bestemmelser gælder for fredningen: 

 

§ 1 Fredningens formål   

Fredningen har til formål 

 

- at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulig-

hederne for plante- og dyreliv, 

- at bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder 

særligt de lysåbne naturtyper samt sikre deres funktion som leve-

sted for sårbare arter, 

- at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige for-

pligtelser med hensyn til at beskytte naturen, 

- at bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet. 

 

§ 2 Bevaring af området   

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en 

tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller til-

lades ved dispensation fra fredningsnævnet, f.eks. i forbindelse med natur-

genopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse.   

 

§ 3 Arealernes drift og anvendelse   

Stk. 1. De lysåbne naturarealer vist på kortbilag 2 til afgørelsen må ikke 

omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, tilplantes, gødskes eller 

sprøjtes med bekæmpelsesmidler.   

 

Stk. 2. Der må ikke etableres ny beplantning med træer, buske eller læhegn, 

eller etableres udsigtshæmmende afgrøder som eksempelvis juletræer, 

pyntegrønt eller energipil.   

 

Stk. 3. Landbrugsarealet på matr.nr. 8c Den nordøstlige Del, Torslev, som 

angivet på kortbilag 3 til afgørelsen, ekstensiveres. Arealet må herefter 

ikke gødskes, kalkes eller sprøjtes.    

 

Stk. 4. Landbrugsarealet på del af matr.nr. 3a Den mellemste Del, Torslev 

og 7b Den vestlige Del, Hørby, som angivet på kortbilag 3 til afgørelsen, 

skal fastholdes i vedvarende græs eller overgå til lysåben natur.  Den eksi-

sterende beplantning omkring gården og gylletanken kan opretholdes.  
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Stk. 5. Eksisterende løvtræsarealer på matr.nr. 3a Den nordvestlige Del, 

Hørby, som angivet på kortbilag 3 til afgørelsen, skal opretholdes. Skov-

driften skal sikre opretholdelse og udvikling af biologiske værdier. Der er 

forbud mod renafdrift af arealerne. Skoven skal drives med plukhugst og 

selvforyngelse. Træartsvalget skal fortrinsvist være hjemmehørende løv-

træsarter. Der kan dog forekomme indslag af hjemmehørende nåletræsarter 

som skovfyr eller ene.   

 

Stk. 6. Eksisterende nåletræsbeplantning på matr.nr. 3a Den nordvestlige 

Del, Hørby, som angivet på kortbilag 3 til afgørelsen, skal senest 5 år efter 

fredningens gennemførsel afdrives. Arealet skal herefter fastholdes i ved-

varende græs, overgå til lysåben natur eller tilplantes med hjemmehørende 

løvtræsarter og drives efter principperne i § 3, stk. 5.  

 

Stk. 7. Eksisterende øvrige skovarealer kan opretholdes. Ved renafdrift 

skal arealerne holdes som lysåbne naturtyper eller gentilplantes med hjem-

mehørende løvtræsarter og drives efter skovdriftsprincipperne i § 3, stk. 5.   

Stk. 8. For de arealer, der er omfattet af en MVJ-aftale (kortbilag 3), træder 

bestemmelserne i § 3 først i kraft, når aftalerne udløber.   

 

§ 4 Bebyggelse og anlæg   

Stk. 1. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder tilbygninger, drifts-

bygninger til landbrugsejendomme, ridehaller, skure, boder, jagthytter el-

ler lignende.   

 

Stk. 2. Der må ikke etableres anlæg og konstruktioner af nogen art, herun-

der parkeringspladser, bilophugningspladser, oplags- og lossepladser, 

sportsanlæg, ridebaner, landingspladser mv.   

 

Stk. 3. Der må ikke anbringes udrangerede maskiner, tårne, campingvogne, 

vindmøller, tankanlæg, transformerstationer, master og lignende, samt fø-

res yderligere luftledninger over arealerne. Fredningen er ikke til hinder 

for etablering jagttårne og jagtstiger med fredningsnævnets forudgående 

godkendelse af placering og udseende. Den eksisterende højspændingsled-

ning kan fornys/renoveres i nødvendigt omfang af hensyn til forsynings-

sikkerheden.  

 

Stk. 4. 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 efter senest 10 år.   

 

Stk. 5. Plejemyndigheden kan godkende anbringelse af sædvanlige læskure 

og kreaturbroer til græssende dyr, såfremt det ikke strider imod frednin-

gens formål.   

 

 

 

 



 

  24 

§ 5 Terrænændringer   

Stk. 1. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse 

af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering, afgravning 

eller henkastning af affald.   

 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der ske fjernelse af spærringer i vandløbene eller 

gennemføres naturgenopretning efter forudgående tilladelse fra frednings-

nævnet, jf. § 7, stk. 5.  

 

§ 6 Offentlighedens adgang   

Stk. 1. Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de al-

mindelige bestemmelser i gældende love, herunder naturbeskyttelseslo-

vens bestemmelser om offentlighedens adgang.  

 

Stk. 2. Plejemyndigheden kan i en plejeplan af hensyn til bevarelse af 

plante- og dyrelivet fastsætte regler for begrænsning og regulering af of-

fentlighedens færdsel i øvrigt i området.   

 

Stk. 3. Fredningen er med fredningsnævnets godkendelse ikke til hinder 

for etablering af trampestier og spang.   

 

§ 7 Pleje og Naturgenopretning   

Stk. 1. Plejen tilrettelægges, således at den opfylder fredningens formål.   

 

Stk. 2. Plejen skal bevare og fremme et plantesamfund med arter, der er 

karakteristiske for de pågældende naturtyper samt i videst muligt omfang 

fremme et rigt og varieret dyreliv. Plejen skal i særlig grad tage sigte på 

bevaring af sårbare og sjældne arter.  

 

Stk. 3. Arter, der er angivet som invasive på Miljøstyrelsens ”Sortliste”, 

kan bekæmpes overalt inden for fredningsområdet. Såfremt en lodsejer 

ikke foretager bekæmpelse, gennemføres denne af plejemyndigheden.  

 

Stk. 4. Plejen skal sikre en lav vegetation med mulighed for enkelte soli-

tære buske inden for hele fredningsområdet – med undtagelse af de på fred-

ningskortet markerede skovpartier. Opvækst herudover skal fjernes uanset 

alder. Af hensyn til biodiversiteten vil selvsåede og spredte buske af natur-

ligt hjemmehørende arter som eks. tjørn, pil eller ene kunne få lov til at gro 

på arealet, men ryddes, hvis de danner skyggende bestande.  

 

Stk. 5. Fredningen er ikke til hinder for fjernelse af spærringer i å-systemet 

eller almindelig vedligeholdelse af vandløbet efter vandløbsloven. Natur-

genoprettelsesprojekter og projekter til gennemførelse af gældende vand-

områdeplaner skal ske i overensstemmelse med et nærmere beskrevet pro-

jekt, som godkendes af berørte lodsejere, forelægges tilstødende lodsejere 

og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse samt godkendes af fred-

ningsnævnet inden gennemførelse.  
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§ 8 Plejemyndighed og plejeplaner  

Stk. 1. Frederikshavn Kommune er plejemyndighed på privat og kommu-

nalt ejede arealer.  

 

Stk. 2. Plejemyndigheden kan gennemføre pleje til opfyldelse af frednin-

gens formål i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 

pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 27. 

juni 2016.   

 

Stk. 3. Plejemyndigheden har ret til – efter forudgående drøftelser med og 

uden udgift for ejeren – at udføre naturpleje indenfor fredningen til opfyl-

delse af fredningens formål.  

 

Stk. 4. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan over det fredede område 

senest 2 år efter fredningens gennemførelse. Herefter revideres planen efter 

behov, dog senest hvert 10. år.  

 

§ 9 Dispensation   

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, 

såfremt det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Afgørelsen 

kundgøres endvidere i Statstidende. 

 

 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 
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FØLGEBREV 

i sag om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i 

Frederikshavn Kommune 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 30. juni 2022 truffet afgørelse om 

at gennemføre fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække 

i Frederikshavn Kommune. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Fredningsnævnet for 

Nordjylland, nordlig dels afgørelse 14. januar 2020 med en ændring af 

fredningsbestemmelsernes § 4, stk. 3. Ændringen betyder, at fredningen 

ikke er til hinder for, at der etableres jagttårne og jagtstiger i 

fredningsområdet, hvis fredningsnævnet forudgående har godkendt 

jagttårnet eller jagtstigens placering og udseende. 

 

De fastsatte fredningsbestemmelser er kun gældende inden for 

fredningsområdet. Fredningen påvirker derfor ikke arealanvendelsen uden 

for fredningsgrænsen. 

 

Der er ikke eksisterende bebyggelse i fredningsområdet. Muligheden for at 

lave ny bebyggelse eller lave om- og tilbygninger til eksisterende 

bebyggelse uden for fredningen påvirkes dermed ikke af fredningen, men 

reguleres af de almindelige regler herom. Inden for fredningen må der ikke 

opføres ny bebyggelse, herunder tilbygninger, driftsbygninger til 

landbrugsejendomme, ridehaller, skure, boder, jagthytter eller lignende. 

 

Der er i fredningsområdet registreret beskyttede naturtyper efter 

naturbeskyttelseslovens § 3 på ca. 58 ha. Efter naturbeskyttelseslovens § 

3, stk. 2, nr. 2 og 4, må der ikke foretages ændring i tilstanden af enge, 

moser og overdrev, når en sådan naturtype enkeltvis eller sammen med 

andre naturtyper er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal. I store 

dele af fredningsområdet har der derfor allerede før fredningen været 

begrænsninger, der ikke er mere byrdefulde for lodsejere end de 

begrænsninger, der allerede følger af loven. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 14. januar 2020 truffet 
følgende 

afgørelse i FN-NJN-31-2017: 

om Fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn 
Kommune. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 16. maj 2017 fra Danmarks 
Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund 
Møllebække i Frederikshavn Kommune. Forslagets fredningsbestemmelser er revideret den 24. 
august 2018. 

Forslaget udgør ca. 70,57 ha, der ejes af 16 private lodsejere, bortset fra 0,07 ha, der ejes af 
Frederikshavn Kommune. 

Fredningsområdet afgrænses som vist på kortbilag 1: 

 

Fredningsforslaget omhandler den nedre del af Krogens Møllebæk og Hørbylund Møllebæk i 
Frederikshavn kommune. Fredningsområdet afgrænses mod vest af Brønderslevvej og Lendumvej. 
Mod syd går fredningsgrænsen ved Kuhr bro og mod øst går grænsen ved ådalens indsnævring tæt 
på ejendommen Vester Nyholm.  
 
Der findes en ’naturlig’ overgang mellem ådalens stejle skrænter og det omkringliggende 
landbrugsland. Arealerne i ådalene er, for langt størstedelens vedkommende, udpeget som § 3 
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naturbeskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven, og arealerne ovenfor ådalene er landbrugsjord i 
omdrift. 

Danmarks Naturfredningsforening har om baggrunden for forslaget bl.a. anført følgende: 

”… 
Krogens og Hørbylund Møllebække er begge en del af et større forgrenet ådalssystem, der samles i 
Sæby Å og munder ud Kattegat. Ådalene gennemskærer et smukt, bakket morænelandskab og snor 
sig med de stejle skrænter på tværs af morænefladen. Vandløbene er dertil begge ureguleret, hvilket 
medvirker til at give ådalene et ’vildt’ og smukt landskabeligt udtryk.  
 
Krogens og Hørbylund Møllebække vurderes til at være naturperler, der tilsammen udgør en botanisk 
lokalitet af national værdi. Begge ådale rummer en mosaik af flere særlige bevaringsværdige 
naturtyper og særegne habitater. I dalbunden dominerer eng, mose og sø, stedvis optræder væld, 
herunder det meget sjældne paludella-væld - navngivet efter forekomsten af den sjældne 
piberensermos (Paludella squarrosa). Ådalenes skrænter udmærker sig ved tilstedeværelsen af de 
mange overdrev og smukke gamle skovpartier.  
 
I fredningsområdets mange naturtyper findes en yderst interessant flora. Flere af områdets sjældne 
arter har Danmark en international forpligtigelse til at værne om, ligesom flere af arterne er fredet. 
Det er arter som Gul Stenbræk, Blank Seglmos, Engblomme og flere forskellige orkideer – arter der 
alle er følsomme over for tilgroning og dermed betinget af en særlig drift eller kulturpåvirkning.  
 
Ådalene har højst sandsynligt aldrig været opdyrket. I stedet har de været ekstensivt udnyttet til 
husdyrgræsning og høslet, og dermed været en vigtig ressource for landbruget. Af de historiske kort 
fremgår det også at dalbunden flere steder har været grøftet - for at kunne anvende arealerne til høslet 
og græsning.  
 
Landbruget var således tidligere dybt afhængig af netop ådalene. Men i takt med landbrugets 
effektivisering og intensivering, er disse arealer i dag blevet overflødiggjort. Græsning og produktion 
af hø er dermed ikke længere rentabel og derfor blevet indstillet. Konsekvensen heraf er, at ådalene 
gror til med træer og buske, og at de lysåbne naturtyper på lang sigt forsvinder.  
 
Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at ådalssystemets naturværdier ikke er tilstrækkeligt 
beskyttet. Naturtyperne er under langsom, men sikker forværring. Tilgroning er i dag et stort problem 
i fredningsområdet. Der findes, i lovgivningen eller den praktiske forvaltning, ingen andre konkrete 
tiltag end fredning, som kan sikre områdets store naturværdier mod hverken pludselig eller langsom 
forringelse.  
 
De særlige arter og naturtyper i fredningsområdet er decideret truet af tilgroning på grund af 
manglende pleje. 
… 
 
Beskrivelse af fredningsområdet: 

Landskabsformer og geologi  
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Fredningsområdet er beliggende i Vendsyssel, der geologisk set udgør en særlig region i Danmark. 
Landskabet omkring fredningsområdet består af en storbakket moræneflade skabt af gletsjernes 
bevægelser under den seneste istid - Weichel, der sluttede for ca. 10.000 år siden.  
 
Det udstrakte morænelandskab, hvori fredningsområdet er placeret, omkranses af lavtliggende flader 
af gammel hævet havbund fra hhv. Yoldia- og Litorinahavet (også kaldet ishavet og stenalderhavet). 
Under og efter seneste istid var store dele af det nuværende Nordjylland oversvømmet af flere 
omgange. Vendsyssel var således ikke landfast med resten af Jylland, men lå som en ø i havet. Den 
samme ø-fornemmelse får man stadig, hvis man ser på et terrænkort. Her fremtræder modsætningen 
mellem det højtliggende morænelandskab og de lavtliggende flader af hævet havbund. 
Morænelandskabet brydes flere steder af randmoræner, hvoraf den mest markante randmoræne 
udgøres af Jyske Ås små 10 km sydvest for fredningsområdet.  
 
I takt med istidens afslutning begyndte isen at smelte bort. Det betød at jorden blev befriet for isens 
enorme vægt og at landet begyndte at hæve sig igen. Vendsyssel har i dag danmarksrekord i 
landhævning, da isen var tykkest her.  
 
Dalbunden i fredningsforslagets ådale ligger i dag omkring 30 meter over havoverfladen og står flere 
steder i skarp relief til de stejle dalsider. Højdeforskellen fra morænefladen til dalbunden er markant 
og når visse steder op på 10-15 m. Landhævningen og erosionen er nu stort set gået i stå, og der er i 
stedet dannet aflejringer af tørv i moser og enge i ådalens bund. Vandet har gennem århundrede haft 
fri bevægelighed i ådalens bund, og åerne har i dag naturlige slyngninger.  
 
Siden istiden har vind, vejr og menneskelig aktivitet påvirket landskabet til det kulturlandskab, vi 
kender i dag. Jordbunden på de store moræneflader består af lerblandet sandjord. Den udmærker sig 
som landbrugsjord og dyrkes i dag intensivt. Den smalle og våde dalbund og de stejle dalsider er 
derimod uegnede til egentlig opdyrkning, og området har derfor historisk set været anvendt til 
husdyrgræsning og høslæt. Græsning og høslæt har igennem meget langt tid udviklet og bevaret 
ådalens lysåbne naturtyper.  
Krogens og Hørbylund Møllebække fremstår i dag som to meget smukke, velbevarede ådale, som 
formidler historien om både landskabets dannelse og udnyttelse.  
 
Naturtyper  
De to ådale indeholder en mosaik af forskellige naturtyper, herunder eng, mose, heriblandt mose med 
paludella-væld og rigkær, overdrev og skov. Med undtagelse af skov, har disse lysåbne naturtyper 
gennem de sidste 60 år været i kraftig tilbagegang på landsplan.  
 
Industrialiseringen og effektiviseringen af landbruget har betydet, at mange af de lysåbne naturtyper 
er blevet inddraget i landbrugsdriften og dermed forsvundet. Og for den tilbageværende del har 
incitamentet til at sende husdyrene ud at græsse i næringsfattige enge, moser og overdrev været stærkt 
aftagende gennem det 20. århundrede.  
 
De lysåbne naturtyper er dynamiske og har behov for tilbagevendende ”forstyrrelser” af vegetationen 
for at forblive lysåbne. Det betyder samtidig, at er der ikke en form for forstyrrelse vil naturtyperne 
langsomt ændres mod krat eller skov og dermed forsvinde.  
 
Eng  
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Der findes store arealer med fersk eng inden for fredningsområdet, hvoraf det største 
sammenhængende område findes mod syd grænsende op til Kuhr bro. Her møder de to ådale hinanden 
og ådalsystemet bliver bredere, skrænterne flader ud og dalbunden får en større udstrækning. Engen 
er på denne strækning grøftet, hvilket påviser tidligere landbrugsmæssig anvendelse i form af høslæt 
og græsning.  
 
Ferske enge ligger på lavbundsarealer - ofte i tilknytning til vandløb, søer eller moser. De kræver 
vedvarende påvirkning af græsning, slåning eller oversvømmelser. Det er således anvendelsen og 
vandpåvirkningen, der karakteriserer engen.  
 
Plantelivet på en græsset, fersk eng er lavtvoksende, lyskrævende og ofte artsrig med græsser og urter, 
der tåler græsning og slåning. En stor del af engens planter er dertil sjældne. Blandt disse finder man 
i Krogens og Hørbylund ådale bl.a. Bakke-Gøgelilje, Maj-Gøgeurt og Engblomme, Naturtypen er 
altså et vigtigt tilflugtssted for mange af vores truede arter.  
 
Mose:  
Mose er fællesbetegnelse for en række vådbundsnaturtyper. De kan inddeles efter deres vandtilførsel 
i højmoser, vældmoser samt lavmoser - også kaldet kær. Mose er som naturtype vådere end eng og 
findes derfor i ådale, som oftest tættest på åen eller i lavninger. I praksis har dette betydning for 
arealernes anvendelse. Moserne er typisk for våde til høslet, men kan ofte anvendes til afgræsning. 
En stor del af fredningsområdet udgøres af mose. Moserne i fredningsområdet indeholder flere 
særlige arter som f.eks. Gul Stenbræk og Blank Seglmos. Man mener, at moser udgjorde ca. 25 % af 
det åbne landsareal frem til omkring år 1800. I dag er mosernes arealmæssige udstrækning reduceret 
til 1 – 2 % på grund af dræning og opdyrkning.  
 
Skov:  
I ådalssystemet findes flere interessante skovbevoksninger på skrænterne. Særligt ved Krogens 
Møllebæk tæt på ejendommen Horsmark. Her ligger en gammel skræntskov med flerstammede bøge, 
gamle egetræer, vildæble mm. Bevoksningen er sandsynligvis aldrig blevet drevet forstligt, hvilket 
afspejler sig i bevoksningsstrukturen, som er præget af flerstammede bøge (såkaldte ’bøgerøller’), 
gamle krogede egetræer og store mængder dødt ved i skovbunden. Bevoksningens struktur, drift og 
alder danner altså grundlag for et højt naturindhold.  
 
Overdrev  
Overdrev findes på veldrænede, vedvarende tørbundsarealer domineret af lysåben græs-
/urtevegetation. Overdrev har ingen anden kulturpåvirkning end græsning eller slåning, hvilket ofte 
hænger sammen med at de findes på stærkt kuperede arealer. Overdrevene i fredningsområdet er 
ingen undtagelse og findes også på ådalenes skrænter og højere liggende arealer. På overdrevene i 
fredningsområdet findes en lang række særlige planter. Nogle er meget sjældne her i landet, f.eks. 
Pyramide Læbeløs, der i Danmark kun forekommer i Nordjylland og på Bornholm. På overdrev 
findes et naturligt islæt af træer og buske, som tåler nogen græsning, f.eks. tjørn og rose.  
 
Paludella-væld:  
På skrænter ned mod ådale, hvor grundvandsspejlet møder terrænoverfladen, dannes væld. 
Fredningsområdet udmærker sig ved forekomsten af særligt mange vældområder - f.eks. på 
strækningen mellem Højstrupvej og Kuhrs Bro findes der mindst seks rigkær med vældpræg. Mange 
af disse er dog så tilgroede med højstauder at de næppe kan kaldes rigkær, men blot må betegnes 
højstaudekær.  
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En meget sjælden form for vældtype er det såkaldte paludella-væld, der som tidligere nævnt, er 
opkaldt efter forekomsten af piberensermos (Paludella squarrosa). Væld med piberensermos findes 
kun enkelte steder i Jylland og er således ualmindelig på landsplan. Lige vest for Højstrupvej ligger 
et sådant meget fint vældområde. De ydre dele er domineret af Top-Star, der danner en stor ring med 
et mosdomineret område i midten. Her vokser, udover Piberensermos, bl.a. Gul Stenbræk og 
Leverurt. Et andet paludella-væld findes tæt på Kuhr Bro lige øst for bækken.  
 
Der har tidligere været et tredje mindre paludella-væld ved Højstrupvej, men det er desværre 
forsvundet på grund af tilgroning. Både rigkær og paludella-væld er meget sårbare overfor ændring i 
hydrologien, tilgroning og næringsstofpåvirkning.  
 
Planteliv:  
Plantelivet i Krogens og Hørbylund Møllebække er specielt og rummer flere arter, der kræver særlige 
hensyn. Områdets typografi og hydrologi og de mange forskellige naturtyper giver grobund for en 
lang række forskellige arter. Det er arter som Gul Stenbræk, Engblomme, Blank Seglmos, Kødfarvet-
Gøgeurt mfl. - arter som Danmark er internationalt forpligtiget til at varetage. De særligt udsatte og 
bevaringsværdige arter er herunder beskrevet.  
 
Gul Stenbræk og Blank Seglmos  
Et af fredningsområdets paludella-væld er levested for Gul Stenbræk, se kortbilag 3. Gul Stenbræk 
voksede før 1950 med sikkerhed på 90 lokaliteter og var forholdsvis almindeligt forekommende. Nu 
findes arten kun på ni steder i hele landet. Uden for Danmark er Gul Stenbræk, med undtagelse af 
Skandinavien og Alperne, stort set forsvundet. Gul Stenbræk tilhører gruppen af sårbare karplanter. 
Den vokser i lysåbne vældmoser, hvor vandtemperaturen hele året er konstant lav. Plantens 
tilknytning til paludella-væld gør, at arealerne og udbredelsen af egnede levesteder er meget 
begrænsede. Arten har gennem flere årtier været i tilbagegang. I 2014 havde arten på landsplan det 
laveste antal blomstrende skud siden 2004. Den samme tendens gør sig gældende for bestanden i 
Krogens Møllebæk, som de sidste mange år har været nedadgående. 
 
 
Inden for fredningsområdet findes to bestande af Blank Seglmos. Blank Seglmos er sjældent 
forekommende i Danmark og bevaringsstatus for arten er på national plan vurderet til ugunstig.  
Blank Seglmos vokser i lysåbne kilder og vældmoser med konstant fremsivende, enstempereret 
grundvand. Her kan mosset danne store grønne, glinsende puder. Artens tilknytning til denne 
naturtype, der bl.a. omfatter paludella-væld gør, at arealerne og udbredelsen af egnede levesteder, 
ligesom for Gul Stenbræks vedkommende, er begrænsede. I 2015 blev der registreret 38 lokaliteter 
med bestande af Blank Seglmos - alle beliggende i Jylland.  
 
Nationalt Center for Miljø og Energi konkluderer i den seneste overvågningsrapport, at Blank 
Seglmos’ hyppighed på landsplan er formindsket. Bestandene af Blank Seglmos i fredningsområdet 
er siden 2011 hhv. gået en smule tilbage i Hørbylund Møllebæk og en smule frem ved Kuhr bro. 
Blank Seglmos og Gul Stenbræk er begge sjældne i europæisk sammenhæng og optræder derfor på 
habitatdirektivets bilag II og IV. Bilag IV omhandler udvalgte arter, som Danmark er forpligtet til 
generelt at beskytte overalt, hvor de forekommer. Habitatdirektivet forpligter altså Danmark til at 
indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for arterne på bilag IV. 
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Bilag II arterne omfatter dyr og planter af fællesskabsbetydning, der kræver så streng beskyttelse, at 
medlemslandene skal udpege særlige bevaringsområder - såkaldte Natura 2000 områder. Her skal 
tages ekstra hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse.  
 
Blank Seglmos og Gul Stenbræk er med andre ord sjældne og bevaringsværdige både på nationalt og 
internationalt plan. De kræver derfor hensyn og beskyttelse ud over det sædvanlige.  
 
Endelig indgår arterne i Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). 
Der er inden for fredningsområdet udlagt tre faste overvågningsfelter, se kortbilag 3. Overvågningen 
skal understøtte nationale prioriterede behov for overvågningsdata om påvirkning, tilstand og 
udvikling i naturen og miljøet i Danmark. Programmet giver ingen mulighed for plejetiltag.  
 
Gode vækstbetingelser skabes for Blank Seglmos og Gul Stenbræk ved at undgå sprøjtning, dræning 
og tilførslen af næring til levestederne. Afgræsning på voksestederne er derudover 
anbefalingsværdigt. Det vil bevirke, at vegetationen holdes lysåben og være til gavn for etableringen 
af nye sporeplanter.  
 
Orkideer  
Der er registreret en lang række forskellige orkideer i fredningsområdet, bl.a. Plettet-Gøgeurt og 
Bakke-Gøgeurt. Store dele af landets bestande af disse orkideer findes i det Nordjyske. Fælles for alle 
orkideerne er, at de er fredet, mere eller mindre sjældne og afhængige af et lysåbent miljø for at trives.  
 
Engblomme  
Engblomme er en høj, flerårig plante med store gule, næsten kuglerunde, blomster. Den vokser på 
middelfugtig til ret tør bund med kalkholdigt grundvand, græssede enge, lysåben skov og skovenge, 
langs vandløb, i pilekrat etc. 
 
Engblomme forekommer hist og her i Nord- og Østjylland, men er ellers sjælden. Bestanden er gået 
meget tilbage i nyere tid.  
Når folk fra landet mindes de blomstrende enge i tidligere tiders kulturlandskab, er det engblommen, 
der typisk tænkes på. Engblomme er således selve symbolet på den artsrige blomstereng og er da også 
at finde i den Danske Naturkanon.  
  
Art  Status  Beskyttelse  
 
Gul Stenbræk  

 
Sårbar (rødlisten)  
 

 
Fredet og omfattet af 
Habitatdirektivets bilag II & 
IV  
Bern-konventionens liste I  
 

Blank Seglmos  Ugunstig bevaringsstatus  
 

Habitatdirektivets bilag II  
Bern-konventionens liste I  
 

Vellugtende Agermåne  Relativt sjælden i Danmark  
 

Ingen  
 

 
Skov-Gøgelilje  
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Ret almindelig i Østjylland og 
på Øerne, men sjælden i det 
øvrige Danmark  
 

Fredet og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventio
nen liste II/bilag A  
 

 
Bakke-Gøgelilje  

 
Forekommer hist og her i 
Nordjylland, men er meget 
sjælden i resten af landet.  
Næsten truet (rødlisten)  
 

 
Fredet og omfattet af 
CITES/Washington-
konventionens liste II/bilag B  
 

 
Kødfarvet Gøgeurt  

 
Almindelig i dele af Jylland 
og på Øerne, men sjælden i 
resten af landet.  
 

 
Fredet og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventio
nen liste II/bilag A  
 

 
Maj-Gøgeurt  

 
Sjælden i Nord- og 
Vestjylland, men findes hist 
og her i det øvrige Danmark.  
 

 
Fredet og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventio
nen liste II/bilag A  
 

 
Plettet-Gøgeurt  

 
Almindelig i Nord- og 
Vestjylland, men ellers 
sjælden  
 

 
Fredet og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventio
nen liste II/bilag A  
 

 
Sump-Hullæbe  

 
Sjælden i Danmark. Mest 
hyppig er den i 
Nordvestjylland, men kan 
også ses i Østjylland, på Fyn 
og på Lolland  
 

 
Fredet og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventio
nen liste II/bilag A  
 

Kulturspor:  
Landskabet i Vendsyssel har i dag ikke umiddelbart den store forskel fra det øvrige Nordjylland. Men 
ser man efter en ekstra gang, er der stadig flere egnsspecifikke forhold og tråde der rækker flere 
hundrede år tilbage.  
 
Studehandel  
I Vendsyssel opstod, helt tilbage til 1200 tallet, en tradition for at opdrætte stude og derefter sælge 
dem syd for den danske grænse. Studene blev drevet ned gennem Jylland af såkaldte studedrivere. 
Hovedtransportåren for studedriverene var hærvejen, der i dag er genskabt som vandrerute og 
cykelsti. Hærvejen passerer langs Kuhr bro ved fredningsgrænsens sydlige grænse. Studedriften var 
en stor indtægtskilde for regionen og toldregnskaber fra 1600-tallet viser, at der på gode år blev drevet 
op mod 50.000 stude ned ad Hærvejen. Med intensiveringen og effektiviseringen af landbruget 
mistede studehandelen langsomt sin betydning. Den traditionelle studedrift ophørte dog først i 
slutningen af 1800 tallet, da de moderne transportmidler erstattede den langsommelige og opslidende 
vandring.  
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Mølledrift  
Både Krogens og Hørbylund Møllebække ligger, som navnet angiver, nedstrøms hver deres 
vandmølle. Krogens mølle kan dateres til sidst i 1600-tallet og var aktiv helt op til omkring starten af 
1900-tallet. Landskabet omkring fredningsområdet er i dag domineret af dyrkede marker, men kornet 
males dog ikke længere på de lokale vandmøller. Møllerne har udtjent deres rolle og kun navnet 
møllebæk og selve mølledammene er tilbage. Ikke desto mindre udgør de stadig en vigtig 
kulturhistorisk fortælling.  
 
Råstofgravning  
Det fremgår af historiske kort, at der tidligere er foretaget mindre råstofgravninger efter grus og sand 
i ådalens skrænter. I dag kan man stadig se de tidligere graveområder som terrænændringer og 
fordybninger i skrænterne. Der har også i nyere tid været gravet efter grus på de tilstødende arealer 
mellem Krogens Møllebæk og Torslev kirke. Ligeledes er der været gravet efter råstoffer nord for 
Hørbylund Møllebæk ved ejendommen Horsmark. Graveaktiviteten blev indstillet omkring år 2000 
og 2003 og arealerne er i dag reetableret.  
 
Offentlighedens adgang:  
Fredningsområdet kan tilgås fra hhv. Gulvad Bro på Højstrupvej, der gennemskærer området i nord-
sydgående retning, fra Kuhr Bro på Kirkevej i områdets sydligste grænse samt Brønderslevvej mod 
vest. Arealerne er privatejede og der er ingen stier i området. Hele området er de fleste steder kun 
passerbart med nogen vanskelighed, og langskaftede støvler er en forudsætning for at passere 
igennem de vådeste partier af enge og sumpe langs vandløbet.  
 
Friluftsliv  
Hærvejen passerer fredningsområdet på strækningen mellem Frederikshavn og Viborg. Vandreruten 
passerer Kuhr bro, der udgør fredningsområdets sydligste grænse. 
 
Naturpleje og naturplejeaftaler  
Der er såkaldte MVJ–aftaler (Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger) på flere af arealerne i 
fredningsområdet. Mere specifikt omhandler det tilskudsordningen ’Pleje af græs- og naturarealer’, 
der løber over en femårig periode. Formålet med ordningen er at beskytte og forbedre 
biotopforholdene og biodiversiteten. Dette gøres ved at sikre, at visse prioriterede arealer bliver drevet 
med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt. På et enkelt areal er der 
indgået et 20 årigt MVJ-tilsagn. Derudover er der indgået flere PLG-aftaler (Plejegræs-aftaler) inden 
for det forslåede fredningsområde. Disse er alle 5-årige aftaler og kan indgås hvor naturindholdet er 
tilpas højt. Denne vurdering sker på baggrund af et HNV-kort (High Nature Value).  
… 
Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser  
I regionens råstofplan 2012 er der ikke udpeget råstofindvindingsområder inden for det foreslåede 
fredningsområde. Området er udpeget til område med drikkevandsinteresser.  
 
Natura 2000-interesser  
Området er ikke udpeget Natura 2000, men der forekommer arter, (Gul Stenbræk og Blank Seglmos) 
som optræder på habitatdirektivets bilag II.  
 
Frednings- og planlægningsmæssige forhold  
 
Eksisterende fredninger  
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Der er ingen eksisterende fredninger inden for det foreslåede fredningsforslag. Syd for 
fredningsforslaget ligger to kirkefredninger, hhv. Torslev Kirke og Hørby Kirke.  
 
Zonestatus  
Det samlede fredningsområde ligger i landzone.  
 
Kommune- lokal og øvrige planforhold  
Området inden for fredningsforslaget er i kommuneplanen udpeget til hhv. ’Særligt værdifuldt 
landskab’, ’Negativ skovrejsningsområde’, ’Økologisk forbindelse’ samt ’SFL-område’ (Særligt 
Følsomme Landbrugsområder).  
 
Lokalplan nr. 6.02.0. – ”150 kV højspændingsledning fra transformerstation ”Dybvad” sydvest for 
Badskær, syd og vest om Hørby, vest om Hørby kirke, øst om Torslev kirke til Sindal 
kommunegrænse sydvest for Stenhøj” går igennem fredningsområdet. Lokalplanen er fra 1980 og har 
til formål at sikre de nødvendige rettigheder til fremføring af højspændingskabel.  
 
Vandløbet er offentligt vandløb med undtagelse af en mindre strækning tæt på Brønderslevvej og en 
mindre strækning nord for ejendommen Vester Nyholm.  
…” 
 
Sagens behandling i fredningsnævnet 
 
Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende den 15. juni 2017 og 
bekendtgjort på fredningsnævnets hjemmeside den 12. juni 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 13. september 2017 holdt et offentligt møde 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 13. november 2017 til at fremkomme med bemærkninger og indsigelser 
til fredningsforslaget. Et referat af mødet blev sendt til de, der var indkaldt til eller deltog i mødet. 
 
Der er derudover foretaget besigtigelse den 14. marts 2018 af fredningsområdet med udgangspunkt i 
områderne ved Nyholmvej 11, Kuhr Bro (Kirkevej), Gulvad Bro (Højstrupvej) og Lendumvej ved nr. 
74. 
 
Fredningsnævnet har den 14. december 2018 besluttet at forlænge fristen i naturbeskyttelseslovens 
§ 37a med 1 år, således at fristen udløber den 16. maj 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.  
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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 til området er knyttet store naturmæssige 
værdier og vil ikke modsætte sig en fredning, så kommunen får mulighed for at gennemføre 
naturpleje. Dog finder man det unødvendigt, at der på arealet med nåletræsbeplantning som nævnt i 
forslagets § 3, stk.7, kan genplantes med løv, da fredningens sigte er at bevare de lysåbne arealer. 
Derfor bør bestemmelsen ændres til, at der ikke kan genplantes. Herudover bør fodring af vildt ikke 
reguleres i en plejeplan, (§ 8), ligesom forbud mod opstilling af jagtstiger i § 4, stk.3 bør udgå. 
Bestemmelser om pleje og naturgenopretning i § 10 bør i højere grad følge plejebekendtgørelsen, 
således at kommunen ikke pålægges plejeforpligtelser med dertilhørende økonomiske 
plejeforpligtelser. Det bør fremgå af fredningsbestemmelserne, at det skal være muligt at gennemføre 
vandområdeplanens indsatsprogram, jf. § 5, stk. 2 og § 9, stk.6. Endelig bør det præciseres i § 4, stk.3, 
at el-tracéet kan fornys eller renoveres i nødvendigt omfang af hensyn til forsyningssikkerheden.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har den 24. august 2018 for så vidt angår nåletræsbeplantningen 
bemærket, at arealet er beliggende mellem to gamle skovpartier, som består af løvskov, der 
sandsynligvis aldrig har været drevet forstmæssigt, og derfor indeholder stor naturværdi. Ved at 
konvertere fra nål til løv vil man opnå et sammenhængende skovstykke og dermed skabe mere stabilt 
miljø for arter tilknyttet skovnaturtypen. Sagsrejseren har dog korrigeret forslagets bestemmelser i § 
3, stk.7 og § 10, stk.5, ligesom man er enig i, at forbud mod jagtstiger skal udgå. Derudover er § 4, 
stk. 3, § 5, stk.2 og § 9, stk.6 revidereret. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har yderligere henledt opmærksomheden på, at forslagets 
hovedvægt er lagt på beskyttelse af naturen. Sigtet er ikke en øget adgang til arealerne. Derfor fremgår 
det af bestemmelserne, at fredningen ikke er til hinder for offentlig adgang. 
 
Dansk Botanisk Forening har henvist til bemærkningerne i forslaget om de forskellige planter og har 
påpeget, at det rummer et af Nordjyllands fornemste naturtyper og en betragtelig del af 
bevaringsværdige planter. 
 
Frederikshavn Kommune har tilkendegivet, at man anerkender, at området er unikt og har national 
værdi. Idet formålet overordnet er at bevare naturværdierne, bør fredningsbestemmelserne skæres til. 
Mange af bestemmelserne drejer sig om noget rent landskabeligt, og fredningen vil være endnu et 
administrativt lag, der lægges over arealerne, hvor der i forvejen er regulering og beskyttelse. 
Kommunen har behov for et samarbejde med lodsejerne. Derudover vil der uanset fredningen ikke 
blive tilført kommunen yderligere midler til forvaltning heraf. Endelig er det bemærket, at lodsejerne 
har rydningspligten på § 3-arealer, hvis registrering altid alene er vejledende. 
 
Frederikshavn Kommune har derudover anført, at der i fredningsbestemmelser bør indføjes en 
bonusbestemmelse i forhold til planlovens § 35, naturbeskyttelseslovens § 16 og 
landskabsudpegningen ”særligt værdifuldt landskab”. Fredningsforslagets § 3, stk. 4, findes 
unødvendig, da indholdet i denne bestemmelse i forvejen varetages i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis bestemmelsen fastholdes, bør der indsættes en bonusbestemmelse.   
 
Frederikshavn Kommune har tilsluttet sig Miljøstyrelsens bemærkninger vedrørende 
fredningsforslagets bestemmelser om vandløbspleje, ligesom kommunen har ønsket det belyst, hvilke 
konsekvenser det kan have for svampe og insekter, hvis nåleskov konverteres til løvskov.   
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Niels Kristian Oien,(lodsejer nr.7) har på vegne 20 lodsejere i et fælles brev af 9. november 2017 
protesteret imod fredningsforslaget. Området har ikke behov for yderligere beskyttelse. Fredningen 
vil påvirke de berørte ejendomme negativt, hvor flere af ejendommene vil få omkring halvdelen af 
deres arealer fredet. Hertil kommer, at Frederikshavn Kommune har udtalt, at kommunen ikke har 
midler til at iværksætte plejeforanstaltninger. Endvidere vil problemerne med vandløbene og 
vedligeholdelse af disse blive endnu større ved en gennemførelse af fredningen. § 3 registreringen 
medvirker i forvejen til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen.  
 
Niels Kristian Oien,(lodsejer nr.7) har derudover på fredningsmødet bemærket, at han er enig i, at der 
findes unikke planter i området, og mener, at man kunne nøjes med at frede små spots. Som svineavler 
er han bekymret for sin mulighed for at udvide produktionen, hvis en fredning gennemføres. 
 
Jesper Bjørn Sørensen, (lodsejer nr. 4) har i et brev af 11. oktober 2017 udtrykt modstand imod 
fredningsforslaget, og har gjort opmærksom på, at der på arealer går heste, hvilket vil blive berørt af 
en eventuel fredning.   
 
Carsten Aarup (lodsejer nr. 8) har stillet spørgsmål ved den nærmere afgrænsning af 
fredningsområdet på hans ejendom. Han har oplyst, at fredningsgrænsen går tæt på hans ejendom. En 
del af hans skovarealer er ikke omfattet af § 3-registreringen, hvorfor han har behov for at vide, om 
han bliver pålagt en pligt til at pleje arealerne. 
 
Bjarne Fjordbak (lodsejer nr. 5), er bekymret for, om fredningen vil medføre begrænsning i hans 
mulighed for at afhænde ejendommen, idet fredningen vil berøre 17,95 ha af ejendommens areal.  
 
Christian Westergaard (lodsejer nr.9) har protesteret mod fredningsforslaget, som han mener vil blive 
til gene for lodsejerne. 
 
Erik Larsen (lodsejer nr. 10) har gennem Frederikshavn Kommune tilkendegivet, at han mener, at 
registreringen af beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og åbeskyttelseslinjen bør 
være tilstrækkelig beskyttelse for arealerne 
 
Under besigtigelsen den 14. marts 2018 oplyste Dansk Botanisk Forening ved Bent Odgaard, at 
området ved Møllebækkene er et af i alt 9 tilbageværende levesteder for Blank Sejlmos. Der har 
oprindeligt været 100 levesteder. Arten er på habitatlisten og er truet af tilgroning. Blank Sejlmos 
kræver lys og vand for at trives, men ikke kun regnvand, der er for surt, men også grundvand. 
Derudover oplyste han, at der i området vokser topstar-tuer, der skærmer for lys. Hvis disse ikke 
fjernes, vil dette berøre forekomsten af de sjældne arter.  
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder, at en fredning i medfør af naturbeskyttelseslovens kapitel 6 af de arealer, 
der fremgår af det oprindelige fredningskort med en senere justering, bør gennemføres for at sikre og 
forbedre forholdene for områdets naturværdier og naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper 
samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter. Herudover skal fredningen medvirke til at 
sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen og 
endelig til at bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet. Fredningsnævnet finder 
ikke, at udpegningen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 i sig selv er tilstrækkelig. En fredning 
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vil indebære, at der ved plejeforanstaltninger kan skabes mulighed for sikre de sårbare arter, herunder 
navnlig Gul Stenbræk, Blank Seglmos og Paludella-væld, særlige vækstbetingelser.   
 
Afgrænsning af fredningsområdet 
 
Fredningsnævnet finder, at den afgrænsning, der fremgår af det reviderede fredningskort af 23. august 
2018, bør følges, efter at der er foretaget en justering af § 3 registreringen for vidt angår matr.nr. 21e 
Den nordvestlige del, Torslev.  
 
Det bemærkes, at en fredning alene gælder for de arealer, der fredes.  
 
Særlige spørgsmål 
 
Skovdrift 
 
Fredningsnævnet finder, at fredningsbestemmelserne vedrørende skovdrift og plejeplan kan vedtages 
som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening efter indsigelse fra Miljøstyrelsen. 
 
Jagtstiger og tilskudsfodring 
 
Fredningsnævnet finder, at et forbud mod opstilling af jagtstiger bør udgå. Et eventuelt forbud mod 
tilskudsfodring i en plejeplan bør også udgå, da tilskudsfodring som anført af Miljøstyrelsen hverken 
kan eller bør reguleres af en plejeplan.  
 
Bonusbestemmelser 
 
Frederikshavn Kommune har fremsat ønske om tilføjelse af bonusbestemmelser, men 
fredningsnævnet finder ikke, at der i sagen foreligger konkrete projekter med en detaljeringsgrad, 
som gør det muligt at vurdere konsekvenserne heraf i forbindelse med behandling af 
fredningsforslaget. Kommunens ønske må derfor afvises.  
  
Vandløb 
 
Fredningsnævnet finder, at de reviderede bestemmelser om vandløb i forhold til gennemførelse af 
vandområdeplan, naturgenopretning, fjernelse af spærringer i å-systemet og almindelig 
vedligeholdelse af vandløbet efter vandløbslovgivningen skal følges, som foreslået af Miljøstyrelsen 
og med Frederikshavn Kommunes tilslutning.  
 
MVJ-aftaler og PGL-aftaler 
 
Fredningsnævnet har efter forslag fra Miljøstyrelsen bestemt, at bestemmelserne i § 3 først træder i 
kraft for arealer, der er omfattet af en MVJ-aftale, når aftalerne udløber. Fredningsnævnet har 
endvidere i forhold til bestemmelserne i § 8 om pleje taget højde for, at der også fremover kan indgås 
aftaler om pleje af græs- og naturarealer (PGL-aftaler).   
 
 
Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.: 
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Den nordøstlige Del, Torslev 

8b, 8c, 8r, 9a, 21e, 21n,  

Den mellemste Del, Torslev 

1ab, 1ae, 1ei, 3a, 3e, 3f, 3h, 3i, 3k, 4b, 7000c,  

Den nordvestlige Del, Hørby 

3a, 3b,  

Den vestlige Del, Hørby 

2f, 2g, 4a, 5e, 5m, 5r, 5u, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6n, 7b, 29, 

 
Der fastsættes følgende fredningsbestemmelser i overensstemmelse med de reviderede bestemmelser, 
fremsat den 24. august 2017, og med den ændring i § 8 om jagt, som er nævnt ovenfor: 
 
§ 1 Fredningens formål  
 
Fredningen har til formål at:  
- bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyre- 
  liv.  
 
- bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturty- 
  per samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter.  
 
- medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at  
  beskytte naturen.  
 
- bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet.  
 
§ 2 Bevaring af området  
 
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er påbudt 
eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra fredningsnævnet, f.eks. i 
forbindelse med naturgenopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse.  
 
§ 3 Arealernes drift og anvendelse  
 
Stk. 1. De lysåbne naturarealer vist på kortbilag 2 må ikke omlægges, jordbehandles, drænes, 
opdyrkes, tilplantes, gødskes eller sprøjtes med bekæmpelsesmidler.  
 
Stk. 2. Der må ikke etableres ny beplantning med træer, buske eller læhegn, eller etableres 
udsigtshæmmende afgrøder som eksempelvis juletræer, pyntegrønt eller energipil.  
 
Stk. 3. Landbrugsarealet på matr.nr. 8c Den nordøstlige Del, Torslev, som angivet på kortbilag 3, 
ekstensiveres. Arealet må herefter ikke gødskes, kalkes eller sprøjtes.  
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Stk. 4. Landbrugsarealet på del af matr.nr. 3a Den mellemste Del, Torslev og 7b Den vestlige Del, 
Hørby, som angivet på kortbilag 3, skal fastholdes i vedvarende græs eller overgå til lysåben natur.  
Den eksisterende beplantning omkring gården og gylletanken kan opretholdes. 
 
Stk. 5. Eksisterende løvtræsarealer på matr.nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby, som angivet på kort 
bilag 3, skal opretholdes. Skovdriften skal sikre opretholdelse og udvikling af biologiske værdier. Der 
er forbud mod renafdrift af arealerne. Skoven skal drives med plukhugst og selvforyngelse. 
Træartsvalget skal fortrinsvist være hjemmehørende løvtræsarter. Der kan dog forekomme indslag af 
hjemmehørende nåletræsarter som skovfyr eller ene.  
 
Stk. 6. Eksisterende nåletræsbeplantning på matr.nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby, som angivet på 
kortbilag 3, skal senest 5 år efter fredningens gennemførsel afdrives. Arealet skal herefter fastholdes 
i vedvarende græs, overgå til lysåben natur eller tilplantes med hjemmehørende løvtræsarter og drives 
efter principperne i § 3, stk. 5. 
 
Stk. 7. Eksisterende øvrige skovarealer kan opretholdes. Ved renafdrift skal arealerne holdes som 
lysåbne naturtyper eller gentilplantes med hjemmehørende løvtræsarter og drives efter 
skovdriftsprincipperne i § 3, stk. 5.   
 
Stk. 8. For de arealer, der er omfattet af en MVJ-aftale (kortbilag 3), træder bestemmelserne i § 3 
først i kraft, når aftalerne udløber.  
 
§ 4 Bebyggelse og anlæg  
 
Stk. 1. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder tilbygninger, driftsbygninger til 
landbrugsejendomme, ridehaller, skure, boder, jagthytter eller lignende.  
 
Stk. 2. Der må ikke etableres anlæg og konstruktioner af nogen art, herunder parkeringspladser, 
bilophugningspladser, oplags- og lossepladser, sportsanlæg, ridebaner, landingspladser mv.  
 
Stk. 3. Der må ikke anbringes udrangerede maskiner, tårne, campingvogne, vindmøller, tankanlæg, 
transformerstationer og master, samt føres yderligere luftledninger over arealerne. Den eksisterende 
højspændingsledning kan fornys/renoveres i nødvendigt omfang af hensyn til forsyningssikkerheden. 
 
Stk. 4. 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 
efter senest 10 år.  
 
Stk. 5. Plejemyndigheden kan godkende anbringelse af sædvanlige læskure og kreaturbroer til 
græssende dyr, såfremt det ikke strider imod fredningens formål.  
 
§ 5 Terrænændringer  
 
Stk. 1. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden 
eller foretages opfyldning, planering, afgravning eller henkastning af affald.  
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Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der ske fjernelse af spærringer i vandløbene eller gennemføres 
naturgenopretning efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet, jf. § 7, stk. 5. 
 
§ 6 Offentlighedens adgang  
 
Stk. 1. Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i 
gældende love. Eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods eller på 
cykel, jf. naturbeskyttelseslovens kap. 4. 
  
Stk. 2. Plejemyndigheden kan i en plejeplan af hensyn til bevarelse af plante- og dyrelivet fastsætte 
regler for begrænsning og regulering af offentlighedens færdsel i øvrigt i området.  
 
Stk. 3. Fredningen er med Fredningsnævnets godkendelse ikke til hinder for etablering af trampestier 
og spang.  
 
§ 7 Pleje og Naturgenopretning  
 
Stk. 1. Plejen tilrettelægges, således at den opfylder fredningens formål.  
 
Stk. 2. Plejen skal bevare og fremme et plantesamfund med arter, der er karakteristiske for de 
pågældende naturtyper samt i videst muligt omfang fremme et rigt og varieret dyreliv. Plejen skal i 
særlig grad tage sigte på bevaring af sårbare og sjældne arter. 
 
Stk.3. Arter, der er angivet som invasive på Miljøstyrelsens ”Sortliste”, kan bekæmpes overalt inden 
for fredningsområdet. Såfremt en lodsejer ikke foretager bekæmpelse, gennemføres denne af 
plejemyndigheden. 
 
Stk. 4. Plejen skal sikre en lav vegetation med mulighed for enkelte solitære buske inden for hele 
fredningsområdet – med undtagelse af de på fredningskortet markerede skovpartier. Opvækst 
herudover skal fjernes uanset alder. Af hensyn til biodiversiteten vil selvsåede og spredte buske af 
naturligt hjemmehørende arter som eks. tjørn, pil eller ene kunne få lov til at gro på arealet, men 
ryddes, hvis de danner skyggende bestande. 
 
Stk.5 Fredningen er ikke til hinder for fjernelse af spærringer i å-systemet eller almindelig 
vedligeholdelse af vandløbet efter vandløbsloven. Naturgenoprettelsesprojekter og projekter til 
gennemførelse af gældende vandområdeplaner skal ske i overensstemmelse med et nærmere 
beskrevet projekt, som godkendes af berørte lodsejere, forelægges tilstødende lodsejere og Danmarks 
Naturfredningsforening til udtalelse samt godkendes af fredningsnævnet inden gennemførelse. 
 
§ 8 Plejemyndighed og plejeplaner 
 
Stk.1. Frederikshavn Kommune er plejemyndighed på privat og kommunalt ejede arealer. 
 
Stk.2. Plejemyndigheden kan gennemføre pleje til opfyldelse af fredningens formål i henhold til den 
til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse 
nr. 924 af 27. juni 2016. 
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Stk.3. Plejemyndigheden har ret til – efter forudgående drøftelser med og uden udgift for ejeren – at 
udføre naturpleje indenfor fredningen til opfyldelse af fredningens formål. 
 
Stk.4. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan over det fredede område senest 2 år efter 
fredningens gennemførelse. Herefter revideres planen efter behov, dog senest hvert 10. år. 
 
§ 9 Dispensation  
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke 
vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 

 
Tage Leegaard                                 Niels Bjerre                           Per Faurholt Jensen 

 
 

 

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 skal 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.   
 

 
 

 

https://www.e-boks.com/danmark/da
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 14. januar 2020 truffet 
følgende 

afgørelse i FN-NJN-31-2017 

om erstatning i anledning af fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund 
Møllebække i Frederikshavn Kommune. 

 

 

I Indledning  

Ved en afgørelse truffet samtidig med denne afgørelse har Fredningsnævnet for Nordjylland, 
nordlig del, besluttet at frede nogle arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække, beliggende i 
Frederikshavn Kommune. 

Fredningsområdet omfatter ca. 70,57 ha, som ejes af 16 private lodsejere, bortset fra 0,07 ha, som 
ejes af Frederikshavn Kommune. 

Udstrækningen af fredningen fremgår af vedhæftede pr. 23. august 2018 reviderede areal - og 
lodsejerliste, der bl.a. indeholder oplysninger om, hvilke arealer der er beskyttede naturtyper i 
henhold til naturbeskyttelsesloven. 

Fredningsnævnet har efter votering den 21. juni 2019 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 det kommunalt udpegede medlem i Frederikshavn Kommune, 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 
har fredningsnævnet den 21. juni 2019 fremsendt udkast til fredningsafgørelse og opfordret sådanne 
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rettighedshavere til senest den 12. juli 2019 at opgøre deres erstatningskrav og indsende dem til 
nævnet. Der er modtaget erstatningskrav fra lb. nr. 5 (Dorthe Møller Fjordbak) og lb. nr. 15 
(Flemming Frøsig Nørgaard). 

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.  

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., der udmåles uden hensyntagen til, hvor den 
fredede ejendom er beliggende og uden hensyntagen til jordens bonitet, benævnes 
grundtaksten. Grundtaksten udgør 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. 

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:  
For lysåbne arealer, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og hvor der er et 
beplantningsforbud (§ 3, stk. 2) ydes en tillægstakst på 6.000 kr. pr. ha. Erstatningen for 
tilplantningsforbuddet inden for sø- og åbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelseslovens § 16 
fastsættes til 1.500 kr. pr. ha. 
For et landbrugsareal på matr. nr. 8c Den nordøstlige Del, Torslev, som er angivet på kortbilag 
3, der ekstensiveres, ydes der en tillægstakst på 50.000 kr. pr. ha (§ 3, stk. 3)  
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For landbrugsarealer, hvor der er bestemmelser i fredningen om fastholdelse i vedvarende 
græs eller overgang til lysåben natur, ydes der en tillægstakst på 15.000 kr. pr. ha (§ 3, stk. 4).  
For eksisterende løvtræsarealer på matr. nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby, som skal 
opretholdes mv., ydes der en tillægstakst på 10.000 kr. pr. ha. (§3, stk. 5).  
For eksisterende nåletræsbeplantning på matr. nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby, hvor der 
er bestemmelser om afdrivning mv., ydes der en tillægstakst på 20.000 kr. pr. ha. (§ 3, stk.6) 
For øvrige skovarealer, som kan opretholdes, ydes der en tillægstakst på 10.000 kr. pr. ha (§ 
3, stk. 7).     

 

C. 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 er fremsendt ved brev af 24. 
august 2018, samt vedlagte fredningskort.  
  
Lb.nr.1, del matr. nr. 21e Den nordøstlige Del, Torslev, Dorte Margrethe Hovmann Mølgaard og 
Asbjørn Hovmann Mølgaard  
 
Areal i alt 0,05 ha  
§ 3-areal   0,05 ha                             0 kr. 
Erstatning i alt  0,0 kr. 

 
Lb.nr.2, del af matr. nr. 21n Den nordøstlige Del, Torslev, Poul Thøger Christensen 
 
Areal i alt 0,91 ha  
§ 3-areal   0,90 ha                                                                    0 kr. 
Areal i ha 0,0133  
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst 6.000 kr. 

Endeligt beløb 130,43 kr.  

Mindsteerstatning i alt                                                                                 3.800 kr. 
 
Lb.nr.3, del af matr. nr. 8c, del af 8r Den nordøstlige Del, Torslev, del af matr. nr. 3k Den 
mellemste Del, Torslev, Søren Thomsen 
 
Areal i alt 6,45 ha  
§ 3-areal   5,60 ha                                                                   0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr., tillægstakst på 6.000 kr. 
(0,0112 ha), tillægstakst på 50.000 kr. (0,2815 
ha) tillægstakst på 10.000 kr. (0,5438 ha)               

 

Erstatning i alt                                                                                        22.761,23 kr. 
 
Lb.nr. 4, del af matr. nr. 8b Den nordøstlige Del, Jesper Bjørn Sørensen  
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Areal i alt 3,41 ha  
§ 3-areal   3,34 ha                                                                      0 kr. 
Areal i ha 0,0683  
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst 6.000 kr. 

Endeligt beløb 669,41 kr.                       
 

Mindsteerstatning i alt                                                                        3.800 kr. 
 
Lb.nr. 5 del af matr. nr. 9a Den nordøstlige Del, Torslev, del af matr. nr. 3a Den nordvestlige Del, 
Hørby, matr. nr. 29 Den vestlige Del, Hørby, Dorthe Møller Fjordbak  

Lodsejer Dorthe Møller Fjordbak har i en mail af 22. september 2019 og tidligere fremsat et 
erstatningskrav på 3 mio. kr. bl.a. under henvisning til, at ejendommen er svært omsættelig, når 
over halvdelen af ejendommens jordtilliggende fredes.   
 
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 langt størstedelen af 
ejendommen i forvejen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan herefter udmåles 
følgende erstatning: 
 
Areal i alt      17,95 ha  
§ 3-areal ca.  12,77 ha                                                                                0 kr. 
Areal i ha 5,1601 
Grundtakst 3.800 kr. (dog halv grundtakst for  
1,6275 ha, da areal omfattet af 
åbeskyttelseslinje), tillægstakst på 6.000 kr. 
(0,0746 ha), tillægstakst på 10.000 kr. (1,6275 
ha) tillægstakst på 10.000 kr. (3,0094 ha) og 
tillægstakst på 20.000 kr. (0,4484 ha) 

 

Erstatning i alt 72.302,82 kr. 
 
Lb.nr. 7, del af matr. nr. 5r og del af matr. nr. 4a, Den vestlige Del, Hørby, matr. nr. 1ei Den 
mellemste Del, Torslev, Niels Kristian Oien 
  
Areal i alt     1,69 ha  
§ 3-areal ca. 1,36 ha                                        0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst på 10.000 
kr. (0,3303 ha)        

 

Erstatning i alt                                                                                          4.558,60 kr. 
 
Lb.nr.8, del af matr. nr. 5e Den vestlige Del, Hørby, Carsten Aarup 
 
Areal i alt      3,91 ha  
§ 3-areal ca.  2,20 ha                                                                                 0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst på 10.000 
kr. (2,2564ha) 

 

Erstatning i alt                                                                                        31,137,91 kr. 
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Lb.nr.9, del af matr. nr. 6b, 6n, 6c, 6d, 5m, 6e, 5u, 6f Den vestlige Del, Hørby, Christian Carl 
Westergaard  
   
Areal i alt 11,49 ha  
§ 3-areal     8,62 ha                                                                                     0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr., tillægstakst på 6.000 kr. 
(0,1031ha), tillægstakst på 10.000 kr. (0,2252 
ha) og tillægstakst på 10.000 kr. (0,2445 ha)  

 

Erstatning i alt                                                                                         7.494,24 kr. 
 
Lb.nr.10, del af matr. nr. 7b Den vestlige Del, Hørby og del af matr. nr. 1ab Den mellemste Del, 
Torslev, Erik F. Larsen  
 
Areal i alt   4,88 ha  
§ 3-areal     4,61 ha                                                                      0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst på 6.000 
kr. 
(0,1531 ha), halv grundtakst 1.900 kr. og 
tillægstakst på 1.500 kr. (0,1179ha) 

Endeligt beløb  1.901,86 kr.  

Mindsteerstatning i alt                                                                             3.800,00 kr. 
 
Lb.nr.13, del af matr. nr. 1ae, del af matr. nr. 4b og matr. nr. 3i Den mellemste Del, Torslev, Karen 
Møller Andersen og Erik Møller Andersen  
 
Areal i alt     2,82 ha  
§ 3-areal ca. 2,51 ha                                             0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst på 10.000 
kr. (0,3035ha) 

 

Erstatning i alt                                                                                         4.188,07 kr.                                                                     
                                      
Lb.nr.14, matr. nr. 3h og del af matr. nr. 3e Den mellemste Del, Torslev, Preben Tougaard 
 
Areal i alt     2,68 ha  
§ 3-areal ca. 2,11 ha                                             0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst på 10.000 
kr. (0,5715ha)        

 

Erstatning i alt                                                                                          7.886,16 kr.                    
 
Lb.nr.15 del af matr. nr. 3f Den mellemste Del, Torslev, Flemming Frøsig Nørgaard 
 
I mail af 9. juli 2019 har advokat Jens Preben Søndergaard på vegne lodsejeren fremsat et 
erstatningskrav på 50.000 kr. pr. ha og for sagkyndig bistand 4.300 kr. Advokaten har bl.a. henvist 
til, at der som følge af fredningens bestemmelser mistes mulighed for opnåelse af hektarstøtte. 
 
Miljøstyrelsen har anført, at en del af arealet er omfattet af en MVJ-aftale og har foreslået, at 
fredningsbestemmelsernes § 3 tilføjes en bestemmelse om, at for arealer omfattet af en MVJ-aftale 
træder bestemmelserne først i kraft, når aftalerne udløber.  
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Miljøstyrelsen har yderligere oplyst, at Landbrugsstyrelsen vedrørende støtte til afgræsning har 
oplyst, at en fredning ikke med de nugældende regler forhindrer indgåelse af aftaler om pleje af 
græs- og naturarealer (PGL-aftaler). Dette forudsætter dog, at fredningens § 8 ændres, så 
formuleringen ”Plejemyndigheden gennemfører pleje…” i stedet formuleres således: 
”Plejemyndigheden kan gennemføre pleje…”   
 
Fredningsnævnet har i overensstemmelse med Miljøstyrelsens forslag valgt at omformulere 
fredningsbestemmelserne. 
 
Miljøstyrelsen har endelig oplyst, at muligheden for at få grundbetaling efter Landbrugsstyrelsens 
vurdering ikke forhindres som følge af en fredning. Den eneste forudsætning for fortsat tildeling af 
grundbetaling er, at det pågældende areal ikke bliver for vådt til at kunne dyrkes, og at arealet ikke 
tilplantes eller springer i skov. Ingen af delene vil efter Miljøstyrelsens vurdering være tilfældet for 
arealerne. 
 
Fredningsnævnet har efter tilretning af fredningsbestemmelserne og de modtagne oplysninger om 
grundbetaling ikke fundet anledning til at fravige de almindelige principper for udmåling af 
erstatning i anledning af den skete fredning. Der kan herefter udmåles følgende erstatning: 
 
Areal i alt     1,70 ha  
§ 3-areal ca. 1,06 ha                                                                                  0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst på 10.000 
kr. (0,6425 ha)    

 

Erstatning i alt                                                                                          8.866,70 kr.                        
Godtgørelse for sagkyndig bistand                                                          4.300,00 kr. 

    
Lb.nr.16, del af matr. nr. 3a Den mellemste Del, Torslev, Kristine Kragkær Wadsholt og Jimmi 
Kragkær Wadsholt 
 
Areal i alt 9,51 ha  
§ 3-areal      ca. 8,08 ha                                                                       0 kr. 
Grundtakst 3.800 kr. og tillægstakst på 10.000 
kr. (0,1194 ha), tillægstakst på 15.000 kr. 
(0,9520 ha), tillægstakst på 6.000 kr. (0,0583 
ha) og tillægstakst på 10.000 kr. (0,2962 ha) 

 

Erstatning i alt                                                                                       24.207,22 kr. 
 
 
Samlet erstatning i anledning af fredningen 

Lb.nr.                 Ejer                                                                     Erstatning          

2                         Poul Thøger Christensen    3.800,00 kr. 

3                         Søren Thomsen   22.761,23 kr.                        

4                         Jesper Bjørn Sørensen     3.800,00 kr.  



7 
 

5                         Dorthe Møller Fjordbak  72.302,82 kr. 

7                         Niels Kristian Oien     4.558,60 kr. 

8                         Carsten Arup   31.137,91 kr. 

9                         Christian Carl Westergaard    7.494,24 kr.                                  

10                       Erik F. Larsen     3.800,00 kr. 

13                       Karen og Erik Møller Andersen    4.188,07 kr. 

14                      Preben Tougaard     7.886,16 kr.        

15                      Flemming Frøsig Nørgaard    8.866,70 kr.                  

16                      Kristine og Jimmi Kragkær Wadsholt  24.207,22 kr.  

Erstatning i alt                       194.802,96 kr. 

 

III Andre spørgsmål 

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

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

Efter § 49, stk.1 sørger miljø og fødevareministeren 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, andet pkt., at resten 
afholdes af Frederikshavn Kommune. 

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 Miljø- og Fødevareministeren, betales af Frederikshavn 
Kommune. 
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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 skal 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.   
 

 

https://www.e-boks.com/danmark/da








DISPENSATIONER>

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



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Frederikshavn Kommune.

Den  26. september 2017

FN-NJN-46-2017: Udlægning af gydegrus i Krogens Møllebæk.

Fredningsnævnet har den 20. juli 2017 fra Frederikshavn Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til 
at udlægge gydegrus i Krogens Møllebæk på ejendommene, matr. nr. 9a Den nordøstlige Del, Torslev og 3 k 
Den mellemste Del, Torslev.

Ansøgningen er indgivet for Sæby Sportsfiskerklub.

Området er omfattet af et fredningsforslag i Frederikshavn Kommune- Krogens og Hørbylund møllebække. 
Fredningsforslaget er modtaget af fredningsnævnet den 16. maj 2017 og er offentligt bekendtgjort den 12. 
juni 2017. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse, må der ikke fortages noget, som strider mod de 
foreslåede fredningsbestemmelser.  

Fredningsnævnet har efter en forhandling besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
fremgår i afsnittet neden for om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens omstændigheder

Fredningsforslaget indeholder følgende bestemmelser af betydning for ansøgningen:

§ 5, stk. 2: Uanset stk. 1 kan der efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet gennemføres 
naturgenopretning og fjernelse af spærringer i vandløbene. 

§9, stk. 6: Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning eller fjernelse af spærring i å-systemet. 
Genopretningsprojekter skal ske i overensstemmelse med et nærmere beskrevet projekt, som er forelagt 
berørte lodsejere, tilstødende lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse samt godkendes 
af fredningsnævnet inden gennemførelse. 

Frederikshavn Kommune har oplyst, at der er et ønske om at udlægge gydegrus nedstrøms Højstrupvej ved 
Gulvad Bro. Krogens Møllebæk har en god vandkvalitet, gode faldforhold og stenet bund, men mangler 
gydegrus. Der er tale om udlægning af gydegrus over en strækning på ca. 40 m, hvor der er en 
vandløbsbredde på ca. 1,6 m og en dybde på 20-60 cm. Gruset udlægges med udlæggerarm og  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


transporteres nedstrøms i trillebør. De berørte lodsejere Dorthe Møller Fjordbak, Højstrupvej 24, og Søren 
Thomsen, Vangvej 17/Højstrupvej 42, har meddelt samtykke til udlægningen. 

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 13. september 2017. I mødet, som blev afholdt efter 
et offentligt møde om fredningsforslaget, deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, 
det ministerielt udpegede medlem Per Therkildsen og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt 
Jensen. For Frederikshavn Kommune mødte Ann- Kathrine Thomassen.  For Danmarks 
Naturfredningsforening mødte Eigil Torp Olesen og Flemming Thorning-Lund. For Sæby Sportsfiskerklub 
mødte Helge Bjørn. Lodsejerne Dorthe Møller Fjordbak og Søren Thomsen var også mødt.

Miljøstyrelsen har i en udtalelse af 31. august 2017 meddelt, at ansøgningen ikke giver anledning til 
bemærkninger. 

Frederikshavn Kommune har vurderet, at etablering af gydebanker vil forbedre forholdene for fisk og 
insekter i vandløbet og indstillede, at fredningsnævnet meddeler den fornødne dispensation..

Danmarks Naturfredningsforening kunne anbefale projektet

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsforslaget vedrørende Krogens og Hørbylund møllebække betyder, at projektet kræver 
fredningsnævnets godkendelse efter fredningsforslagets § 5, stk. 2, og § 9, stk. 6.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan efter de foreliggende oplysninger meddele godkendelse til at udlægge gydegrus på 
den omhandlede vandløbsstrækning, idet det lægges til grund, at projektet vil forbedre forholdene for fisk 
og insekter. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

http://www.nmkn/


 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. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- 
og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af 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. 

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

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Per Therkildsen,

2. Per Faurholt Jensen,

http://www.nmkn/


3. Miljøstyrelsen, København,

4. Frederikshavn Kommune v/ Ann-Kathrine Thomassen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Dorthe Møller Fjordbak,

11. Søren Thomsen,

12. Sæby Sportsfiskerklub,

13. Jesper Sørensen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Frederikshavn Kommune 

Den 21. september 2021 

 

FN-NJN-39-2021: Vandløbsrestaurering ved Krogens og Hørby Møllebække. 

Fredningsnævnet har den 21. juli 2021 fra Frederikshavn Kommune modtaget ansøgning om tilla-

delse til at foretage vandløbsrestaurering på matr.nr. 9a Den Nordøstlige Del, Hørby, og matr. nr. 3a 

Den nordvestlige Del, Hørby, der ejes af Dorthe og Bjarne Fjordbak, matr. nr. 3k Den Mellemste Del, 

Torslev, der ejes af Søren Thomsen, matr. nr. 8b Den Nordøstlige Del, Torslev, der ejes af Jesper 

Bjørn Sørensen og matr. nr. 3a Den mellemste Del, Torslev, der ejes af Jimmi og Kristine Kragkær 

Wadsholt. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af forslag til fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække, hvor 

fredningsnævnet traf en afgørelse den 14. januar 2020. Afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet, som endnu ikke har behandlet klagen.  

Forslaget til fredningen er en tilstandsfredning, som har til formål at:  

- bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv. 

- bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper 

samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter.  

- medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at 

beskytte naturen.  

- bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet.  

Forslaget har i § 5, stk. 1, en bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, dog kan der 

med forudgående tilladelse fra fredningsnævnet gennemføres naturgenopretning og fjernelse af spær-

ringer i vandløbene. I § 7, stk. 5, er det bestemt, at naturgenoprettelsesprojekter og projekter til gen-

nemførelse af gældende vandområdeplaner skal ske i overensstemmelse med et nærmere beskrevet 

projekt, som godkendes af berørte lodsejere, forelægges tilstødende lodsejere og Danmarks Natur-

fredningsforening til udtalelse, samt godkendes af fredningsnævnet inden gennemførelse.  

 

Frederikshavn Kommune har om det ansøgte projekt bl.a. oplyst, at: 

”… Vandområdet aal1.1.0362 er en strækning på Krogens Møllebæk, som er en del af Sæby Å syste-

met. Indsatsen er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for hovedopland 1.1: Det Nordlige Kattegat 
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og Skagerrak. Vandområdet er 2.150 meter langt og har vandløbstypologi 1 (små vandløb). Vandløbet 

varierer i bredde, men har oftest en vandspejlsbredde på ca. 1 meter. Vandområdet er en fortsættelse 

af aal1.1.0363, som ligger opstrøms. Nedstrøms løber vandområdet sammen med Hørbylund Mølle-

bæk (o10327) ved overgangen til vandområde o8962 i Hørby Å. Det samlede fald i vandområdet er 

4,21 meter, fra kote 28,11 til kote 23,90. Det svarer til et samlet fald på 1,96 0 /00...”. 

  

 

 

På ovenstående figur er vandområde 1.0362 markeret med rød. 

 

Frederikshavn Kommune har yderligere om projektet oplyst: 

”… 

Vandområdet er kategoriseret som vandløbstypologi 1, der omfatter vandløb under to meter i bred-

den. Jævnfør DTU´s anbefalinger, så skal gydegrus i vandløb på under tre meters bredde udlægges 

med sammensætningen:  

• 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten)  

• 15 % sten på 33-64 mm (singels + håndsten) Der planlægges gydebanker, som er 12 meter lange.  

Gydebankerne vil blive fordelt på strækningerne fra st. 4810 til st. 5325 og fra st. 5420 til st. 5810…”. 

”… I kombination med gydebankerne udlægges der skjulesten med diameteren 150-300 mm. Der 

udlægges ca. 2 sten per meter i forbindelse med gydebankerne, samt ca. 0,75 per meter på delstræk-

ningerne i nærhed af gydebankerne. Stenene udlægges i mindre grupper af 2- 10. Ved udlæg af skju-

lesten på denne måde tilgodeses ørredynglens naturlige stationære tendens. Der udlægges ikke skju-

lesten på strækningen fra st. 5420 - 5810, da vandløbet er svært tilgængeligt. Her udlægges der dødt 

ved i stedet, da området er i dag er kraftigt tilvokset. Der vil være tale om fældning af få træer, hvoraf 

de fleste vil stødskyde i følgende vækstsæson. Ved station 5425 er der et fald efter en bro/overkørsel. 

Faldet udnyttes til at anlægge en af gydebankerne her. På denne måde sikres udlægningen af groft 
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materiale i gydebanker samtidig med, at bunden udjævnes og det fremtidige fald muliggør vandring 

for svage svømmere…”. 

Om beskyttede arter i området er det bl.a. bemærket: 

”… 

På strækningen umiddelbart vest for Højstrupvej er der indberettet et fund af Gul Stenbræk i august 

2019. Denne art er omfattet at habitatdirektivets bilag II og IV og må ikke påvirkes negativt. Det 

vurderes at skånsom udlægning af gydegrus ikke er i konflikt med dette. Gydegruset vil forårsage en 

vandstandshævning på ca. 5 cm på kortere strækninger af vandløbet. Dette forhold vurderes ikke at 

kunne påvirke forekomsten af gul stenbræk negativt. Det er dog nødvendigt at være opmærksom på 

disse ved anlægsarbejdet, så det undgås, at maskiner m.v. ødelægger de beskyttede arter. Der udlæg-

ges ikke grus eller sten i vandløbet ud for stedet hvor gul stenbræk er registreret, da det vurderes at al 

færdsel udgør en risiko for denne. Øvrige dyre- og planterarter omfattet af habitatdirektivets bilag IV 

kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring vandområdet. 

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes umiddel-

bart, at det kan være odder og arter af flagermus. Frederikshavn Kommune har imidlertid ikke kend-

skab til registreringer af disse arter i og omkring vådområdet (Data er indhentet fra Naturbasen fra 

fugleognatur.dk, Naturdata på Miljøportalen samt Frederikshavn Kommunes naturmyndigheds egne 

data). De planlagte tiltag vurderes kun at skabe en midlertidig forstyrrelse for eventuel fauna omfattet 

af bilag IV i anlægsperioden. Disse arter har gode muligheder for at søge til lignende habitater op- og 

nedstrøms for vandområdet. På langt sigt vil tiltagene danne basis for en højere tilgængelighed af 

fødeemner og skjul. Kommunen vurderer, at det planlagte tiltag vil have en neutral til positiv effekt 

på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV-arter…”. 

Det oplyses endelig, at det i forbindelse med anlægsarbejdet på dele af strækningen vil være nødven-

digt med kørsel på arealer langs vandløbet. Disse arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 

som mose. På strækninger, hvor kørsel ikke er muligt, grundet terræn, vegetation og/eller fugtigheds-

forhold, vil der blive spulet gydegrus ud med slange.  

Frederikshavn Kommunes naturafdeling er indstillet på at give dispensation fra naturbeskyttelseslo-

ven § 3 til at udlægge grus, sten og dødt ved i vandløbet. Ligeledes er naturafdelingen indstillet på at 

give dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til de dele af projektet, hvor kørsel i beskyttet natur 

er nødvendigt, idet der er tale om en midlertidig aktivitet i vinterhalvåret, og det forventes at tiltagene 

danner basis for en højere naturtilstand i vandløbet og området generelt. 

Det er kommunens vurdering, at der kan meddeles dispensation til at udlægge grus, sten og dødt ved 

i vandløbet, idet denne tilstandsændring vurderes at ville have forbedrende karakter. 

Herudover har kommunen om Natura 2000-område oplyst, at det nærmeste internationale naturbe-

skyttelsesområde er område nr. 8, Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder. Dette om-

råde ligger ca. 6,1 km nordøst for det berørte vandområde. På grund af denne afstand til det interna-

tionale naturbeskyttelsesområde vurderes det, at projektet ikke vil være til ugunst for områdets ud-

pegningsgrundlag. 

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsom-

råde eller sporadisk opholdssted på egnen i og omkring projektområdet. Potentiel forekomst af både 

bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede 

arealer i øvrigt. Kommunen har ikke kendskab til øvrige registreringer af bilag IV-arter i og nær 

projektområdet. Det er Frederikshavn Kommunes naturafdelings vurdering, at projektet vil have en 

neutral effekt på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
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I området med registreringer af Gul stenbræk og Paludella, er der ligeledes observeret Kødfarvet 

gøgeurt og Maj-gøgeurt. Alle orkidéer er fredet og omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste 

II/bilag A. Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at projekt vil have en neutral effekt på disse 

fredede arter, da der ikke sker kørsel eller anlægsarbejde på arealet, hvor orkidéerne er observeret. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. september 2021. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-

lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt. For Frederikshavn Kommune 

mødte Allan Dalmark Jensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Peter Grøn. For Frilufts-

rådet mødte Thomas Jensen.   

Følgende lodsejere var mødt: Bjarne Fjordbak, Jesper Bjørn Sørensen og Bente Birgitte Sørensen og 

Jimmi Wadsholt. Søren Thomsen var ikke mødt. Da det var usikkert, hvorvidt han havde modtaget 

indkaldelse til mødet, vil han efterfølgende blive kontaktet med mulighed for eventuelle bemærknin-

ger til projektet. 

Allan Dalmark Jensen oplyste, at alle berørte lodsejere har meddelt samtykke til gennemførelse af 

projektet.  

Allan Dalmark Jensen oplyste også, at der udlægges groft materiale både op- og nedstrøms vandløbet 

over en strækning på ca. 1 km. En stor del af arealet er mose. Gruset kan eventuelt blive skyllet ud 

for at undgå at køre på beskyttet natur. Dette vil ske efter aftale med lodsejerne. Vandstanden i vand-

løbet hæves ikke.  

Repræsentanterne for henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsområdet kunne støtte 

projektet.  

Dansk Botanisk Forening ved Flemming Thorning-Lund har efter mødet telefonisk oplyst, at man 

støtter projektet. 

Frederikshavn Kommune har efter mødets afholdelse oplyst, at kommunen har været i kontakt med 

Søren Thomsen, som kan bekræfte, at han vedstår sit samtykke.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Krogens og Hørby Møllebække 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.  

 



5 
 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at projektet strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet kan på 

baggrund af de foreliggende oplysninger om projektets gavnlige virkning på de fysiske forhold i 

vandløbet meddele dispensation til gennemførelse af vandløbsrestaureringen. Fredningsnævnet stiller 

som vilkår for dispensationen, at udlægningen af store sten mv. kan ske uden fare for skade på den 

beskyttede natur. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast 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 bortfal-

der, 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, 

4. Frederikshavn Kommune, GEO-2021-03755, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 

12. Dorthe og Bjarne Fjordbak, 

13. Jesper Bjørn Sørensen, 

14. Søren Thomsen, 

15. Jimmi Kragkær Wadsholt, 

16. Kristine Kragkær Wadsholt. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Frederikshavn Kommune 

Den 21. september 2021 

 

FN-NJN-40-2021: Vandløbsrestaurering ved Krogens og Hørbylund Møllebække. 

Fredningsnævnet har den 21. juli 2021 fra Frederikshavn Kommune modtaget ansøgning om tilla-

delse til at foretage vandløbsrestaurering på matr.nr. 3a, Den nordvestlige Del, Hørby og matr. nr. 29 

Den vestlige Del Hørby, der ejes af Dorthe og Bjarne Fjordbak. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af forslag til fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække, hvor 

fredningsnævnet traf en afgørelse den 14. januar 2020. Afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet, som endnu ikke har behandlet klagen.  

Forslaget til fredningen er en tilstandsfredning, som har til formål at:  

- bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv. 

- bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper 

samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter.  

- medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at 

beskytte naturen.  

- bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet.  

 

Forslaget har i § 5, stk. 1, en bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, dog kan 

der med forudgående tilladelse fra fredningsnævnet gennemføres naturgenopretning og fjernelse af 

spærringer i vandløbene. I § 7, stk. 5, er det bestemt, at naturgenoprettelsesprojekter og projekter til 

gennemførelse af gældende vandområdeplaner skal ske i overensstemmelse med et nærmere beskre-

vet projekt, som godkendes af berørte lodsejere, forelægges tilstødende lodsejere og Danmarks Na-

turfredningsforening til udtalelse, samt godkendes af fredningsnævnet inden gennemførelse.  

Det fremgår af sagens oplysninger, at der ca. 1,2 km sydvest for Hørbylund ønskes fjernet en vand-

løbsspærring i form af en rørbro, samt ved udligning af et kraftigt fald på ca. 1,3 m umiddelbart 

nedstrøms rørbroen. 

Projektet beskrives nærmere således: 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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”… For at udligne faldet i forbindelse med røroverkørslen og fjerne problemer med hensyn til op-

stuvninger ved større regn hændelser, skiftes den nuværende 5 meter lange dobbelt-rør-bro ud med 

en ny 8 meters bro udført ved 3 parallelle rør på henholdsvis 60, 70 og 60 centimeter. Anlæggene ved 

ind- og udløb etableres med anlæg på 1:1,5. For at udligne faldet, graves der et nyt forløb opstrøms 

broen over en strækning på ca. 100 meter. Nedstrøms broen hæves bunden på en strækning på ca. 50 

meter. Der sløjfes ca. 110 meter af eksisterende forløb. Vandløbet anlægges med en bundbredde på 

1,6 meter og et anlæg på 1:1-1,5, svarende til den oprindelige tilstand. Efter gennemførelse skal stræk-

ningen have en bundhældning på ca. 8,8 ‰. Bygherre skal godkende afsætningen af det nye for-

løb…”. 

Anlægsarbejdet har følgende omfang: 

”…  

1. Entreprenøren skal rydde træer og anden bevoksning i projektområdet.  

2. Opgravning af oprindeligt rør og vejdæmning.  

3. Bortskaffelse af overskydende opfyld fra eksisterende bro/markoverkørsel.  

4. Anlægning af ny 8 meters bro. Etableres med 3 rør beliggende parallelt, rørdimensioner hhv. 60, 

70 og 60 cm. Etableres med vandret hældning med bundkote 27,00 meter. Etablering af vandret grus 

bund gennem rørene i en tykkelse på 10-15 centimeter, så grus overfladen er svarende til indløbsko-

ten. Endelig bundkote bliver 26,14. Etablering af bredere markvej med anlæg ved ind- og udløb etab-

leret med anlæg 1:1,5. Endelig bredde markvej ca. 5-6 meter  

5. Gravning og etablering af nyt forløb af vandløbet på en strækning på ca. 100 meter. Etableres med 

anlæg på 1:1,5-2. Anlæg stejlest i inder sving. Bundhældningen bliver på ca. 8,6 ‰.  

6. Opfyldning af ca. 50 meter eksisterende vandløb. Der etableres et trapezformet profil med bund-

bredde på 1,6 meter og anlæg på 1:1-1,5. Bundhældningen bliver her ca. 8,8 ‰.  

7. Udlægning af skjulesten, 2 stk. pr m2.  

8. Udlægning af sten og grus i vandløb, 100 m2.  

9. Kantsikring i yderside af sving, 50 m2 sten.  

10. Eksisterende forløb opstrøms bro fyldes med opgravet materiale. Eventuel overskud skal udjæv-

nes på areal nordvest for det nye forløb. Jordbalancen skal gå op ved afslutning af projektet.  

11. Entreprenøren foretager en kontrolopmåling som dokumentation for det udførte anlægsar-

bejde…”. 

Frederikshavn Kommune har oplyst, at projektet indebærer en omlægning af vandløbet gennem et 

areal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som henholdsvis mose og eng. Kommunen er indstillet 

på at give en dispensation, da projektet vurderes at medføre en forhøjet naturværdi for området og 

vandløbet generelt. 

Frederikshavn Kommune har om Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV oplyst: 

”… Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er område nr. 8, Bangsbo Ådal og om-

kringliggende overdrevsområder. Dette område ligger ca. 5,8 km nordøst projektområdet. Grundet 

den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde vurderes det, at projektet ikke vil være 

til ugunst for områdernes udpegningsgrundlag. 
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En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsom-

råde eller sporadisk opholdssted på egnen i og omkring projektområdet. Potentiel forekomst af bilag 

IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede area-

ler i øvrigt. 

Kommunen har ikke kendskab til registreringer af bilag IV-arter i og nær projektområdet 

…  

Øst for vandløbets nuværende forløb har kommunen registreret kødfarvet gøgeurt og gøgeurt sp.. Alle 

orkidéer er fredet og omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A. Det er Frederiks-

havn Kommunes naturafdelings vurdering, at projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

disse fredede arter, da anlægsarbejdet ikke sker på arealet, hvor orkidéerne er fundet…”. 

  

 

Oven for ses projektområdet. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. september 2021. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-

lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt. For Frederikshavn Kommune 

mødte Allan Dalmark Jensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Peer Grøn.  

Lodsejer Bjarne Fjordbak var indledningsvist mødt ved besigtigelsen, hvor ligeledes Jesper Bjørn 

Sørensen og Bente Birgitte Sørensen samt Jimmi Kragskær Wadsholt deltog. 
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Allan Dalmark Jensen oplyste, at adgang til indsatsområdet sker via ejendommen beliggende Høj-

strupvej 24, hvorfra det er muligt at følge en markvej. Entreprenøren skal efter en besigtigelse af 

forholdene vurdere, om der er behov for udlægning af køreplader, evt. efter samråd med lodsejeren. 

Bjarne Fjordbak oplyste ved mødets start, at han og Dorthe Fjordbak har meddelt samtykke til pro-

jektets gennemførelse. 

De mødte repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet oplyste, at man er 

positivt indstillet over for projektet.  

Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund har efter mødet telefonisk oplyst, at forenin-

gen er positiv over for projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Forslaget til fredning af arealer ved Krogens og Hørby Møllebække betyder, at projektet kræver 

fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter 

fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at projektet strider mod fredningens formål, og nævnet kan meddele 

dispensation til gennemførelse af vandløbsrestaureringen. Der er herved navnlig lagt vægt på de 

foreliggende oplysninger om projektets gavnlige virkning på de fysiske forhold i vandløbet ved at 

sikre fri faunapassage. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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, 
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 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 for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast 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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Per Faurholt, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Frederikshavn Kommune, GEO-2021-03755, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 

12. Dorthe og Bjarne Fjordbak 
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