
1 
 

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

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del afholdt den 4. april 2018 besigtigelse i  

FN-NJN-23-2017: Forslag til fredning af Skærum Ådal 

Der blev fremlagt: 

• Miljøstyrelsens indlæg af 10. oktober 2017 
• Frederikshavn Kommunes indlæg af 2. september 2017 
• NL Advokaters v/ adv. Christian Ameland Nielsens brev af 28. november 2017, 
• Brev af 1. september 2017 fra Helmer Frederiks Arvidson, lb. nr 13 
• Brev af 5. september 2017 fra Kjeld Bech Hansen, lb.nr. 5 
• Brev af 30. juni 2017 fra Alice og Kaj Petersen, lb.nr. 14 
• Brev af 26. september 2017 fra Carsten Aarup 

 

Mødet blev indledt ved Skærum kirke hvor følgende var mødt: 

1. Tage Leegaard, 
2. Per Faurholt, 
3. Danmarks Naturfredningsforening, København v/ Henrik Jørgensen, 
4. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen, 
5. For begge lodsejere med lb. nr. 2 mødte Jonas Møller Sørensen. 

 

Herefter fortsatte de mødende til Slustrup bro, hvor nævnsformanden henviste til det offentlige møde og 
fristen, der blev sat for at fremkomme med bemærkninger.  

Henrik Jørgensen påviste åens forløb, som den kunne ses fra broen: åen forløber stik vest i den del af dens 
forløb, hvor den har været reguleret, hvorefter den igen forløber mod syd. Skoven og skrænterne ved 
arealerne er holdt uden for fredningsforslaget. 

Jonas Møller Sørensen bemærkede, at drænene på arealerne omkring åen er afbrudt, og der er nu så vådt, 
at man ikke længere kan behandle jorden med maskiner. Han og hans bror er begge glade for naturen og 
mener, at den blot skal have lov til at passe sig selv. Han er generelt bekymret for fremtidige reguleringer, 
der vil kunne berøre landbrugsdriften negativt. 

Eigil Torp Olesen oplyste, at lokalafdelingen ser alle miljøgodkendelser i området. Det er ikke set, at en 
fredning har fået betydning for arealer uden for det fredede område. Alle de sager, han har set, har drejet 
sig om naturbeskyttelseslovens § 3. Næsten alle arealer i denne fredning er i forvejen beskyttet af § 3. 

Herefter fortsattes besigtigelsen til stedet, hvor Gravensmindevej møder Lendumvej. 
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Lodsejer med nr. 1, Poul Erik Jensen var mødt. 

Indledningsvist oplyste han, at han efter fredningsforslaget blev fremsat helt er ophørt med at fodre 
dyr/rådyr på arealerne, da det ville være i strid med fredningsforslaget. Derudover oplyste han, at han har 
jagt på arealerne, samt at han får tilskud ved ”Fauna2000” med ca. 14.000 kr./år. Han er bekymret for, at 
dette tilskud vil fortabes, hvis  der fredes. 

Henrik Jørgensen oplyste, at det vil være tilladt på trods af fredningsforslaget at fodre dyrene, såfremt 
dette også fandt sted før 1992. Endvidere blev det præciseret, at ejeren vil kunne opstille en hochsitz på 
sine arealer. Det er endvidere hans vurdering, at tilskuddet fra ”Fauna2000” ikke vil fortabes som følge af 
fredningen, hvis denne gennemføres. 

Herefter blev arealerne besigtiget, herunder den del, der efter registreringen henligger som landbrugsjord.  

Det blev konkluderet, at Frederikshavn Kommune skal anmodes om en nyere §3-registrering i 
overensstemmelse med de faktiske forhold i marken, idet det ikke kunne udelukkes, at en del af et 
plantageområde er vandret ud af §3-registreringen. 

Herefter fortsattes besigtigelsen til Nørre og Sønder Ravnsholt, hvor lodsejer nr. 9, Anders Christan Rødkjær 
og lodsejer nr. 10, Erik Andersen var mødt. 

Indledningsvist oplyste nævnsformanden, at denne besigtigelse ikke udelukker, at lodsejere kan henvende 
sig til fredningsnævnet for at få en besigtigelse også af deres ejendom. Der vil også stadig kunne 
fremsendes bemærkninger om fredningsforslaget til fredningsnævnet. 

Anders Christian Rødkjær tilkendegav, at han er af den opfattelse, at fredningen er unødvendig, da der er 
regler nok i forvejen. Frederikshavn Kommune får ikke yderligere midler til at pleje arealerne som følge af 
fredningen. Allerede nu opretholdes grødeskæring og oprensning af åen ikke. Den er ikke længere så dyb, 
at der er fisk i åen.  

Erik Andersen oplyste, at han afgræsser overdrevet ned mod åen med køer. Han er bekymret for, hvem der 
skal forestå plejen af arealerne i fremtiden og mener, at der bør være en plejepligt for kommunen. 

På forespørgsel oplyste Henrik Jørgensen, at det vil være tilladt at fodre dyr/rådyr på trods af 
fredningsforslaget, hvis der har været fodret også før 1992. 

Der vil senere komme en justering af fredningsforslaget. 

Herefter fortsattes besigtigelsen til Lille Albæk, hvor ejeren, Jørgen Jensen, lodsejer nr. 7 var mødt sammen 
med Per Larsen, der tillige gav møde for Christian Fabricius Mølvang, lodsejer nr. 8. 

Efter ønske fra Jørgen Jensen forlod Eigil Torp Olesen stedet. Der blev foretaget en besigtigelse. 

Jørgen Jensen påpegede, at registreringen af agerjord på ejendommen mod syd ikke er korrekt. Han 
afventer at Frederikshavn Kommune foretager en fornyet registrering af § 3-arealer. Han har jord ned mod 
åen, der er agerjord og som ikke er omfattet af § 3-registreringen. Derudover er det hans opfattelse, at et 
areal helt ned mod åen har været i omdrift i mange år – ca. 7 meter, der er skitseret med grøn farve på 
fredningsforslaget.  
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Henrik Jørgensen pointerede, at fredningen ikke vil få betydning for arealer uden for fredningen. 

Nævnsformanden afsluttede mødet og tilkendegav igen, at denne besigtigelse ikke udelukker, at andre 
lodsejere kan henvende sig til fredningsnævnet for at få en besigtigelse også af deres ejendom. Der vil også 
stadig kunne fremsendes bemærkninger om fredningsforslaget til fredningsnævnet. 

Miljøstyrelsens indlæg af 10. oktober 2017 og Frederikshavn Kommunes indlæg vil blive sendt ud sammen 
med mødererat. 

 

Sagen udsat 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre  

Dette referat sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Per Faurholt, 
3. Jørgen Stubgaard, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Frederikshavn Kommune, att. Marianne Kristiansen, 
6. Hjørring Kommune, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen. 
9. Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Jørgensen, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
12. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

 

Følgende lodsejere: 

• Poul Erik Jensen, 
• Danni Møller Sørensen og Jonas Møller Sørensen, 
• Peter Tegllund, 
• Frederikshavn Kommune, 
• Kjeld Beck Hansen, 
• Christina Mygind og Jesper Mygind, 
• Jørgen Jensen, 
• Christian Fabricius Mølvang, 
• Anders Christian Rødkjær, 
• Jytte Johansen Hviid og Erik Andersen, 
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• Bjarne Albæk Olesen, 
• Hjørring Kommune, 
• Helmer Frederik Arvidson, 
• Kaj Zakarias Petersen, 
• John Ole Jensen, 
• Gertrud Lundstrøm og Allan Madsen, 
• Jens Arne Lie, 
• Lars Nygaard Christensen, 
• Advokat Christian Ameland Nielsen. 

 


