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

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, afholdt den 12. juni 2017 besigtigelse vedrørende en del af
de arealer, der er omfattet af
FN-NJS-33-2016: Forslag til fredning af Bakkelandskabet omkring Kielstrup sø.
Nævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem
Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Danny Juul Jensen.
Der er siden seneste møde fremkommet:
1. Indsigelse af 31. maj 2017 fra lodsejer nr. 46, ”Den selvejende institution Låenhus” ved Anna Brit
Uldbjerg,
2. Bemærkninger af 30. maj 2017 fra Mariagerfjord Kommune,
3. Indsigelse af 29. maj 2017 fra Birgit og Steffen Nørgaard Hansen, lodsejer nr. 12.
For forslagsstilleren, Danmarks Naturfredningsforening, mødte Ole Jappe, Ole Guldberg og Per Edgar
Jørgensen.
For Mariagerfjord Kommune mødte Anders Horsten og udvalgsformand Hammer Sørensen.
Kl. 09.30:
Mødet blev indledt ved Høllet, hvor formand for Høllet Bådelaug, Kim Jæger, samt Henrik Møller var mødt.
Endvidere var mødt lodsejeren Torben Lyngsø, hvis ejendom senere skal besigtiges.
Ole Jappe orienterede indledningsvis om fredningens formål, der har været at samle en række ældre og nu
forældede fredninger, der ikke alle har været i overensstemmelse med hinanden. De landskabelige forhold
skal styrkes, navnlig ved at etablere lysåbne naturarealer, ligesom offentlighedens adgang til de fredede
arealer skal sikres. Det skal i den forbindelse præciseres hvilke veje og stier, der skal opretholdes og hvilke
nye, der skal etableres, således at det vil blive muligt på stier at komme hele vejen rundt om Kielstrup sø.
Herudover skal der sikres adgang til Bredkilde. Danmarks Naturfredningsforening har lagt vægt på både
benyttelse og beskyttelse, hvor beskyttelse af naturen har forrang.
Høllet Bådelaug udtrykte bekymring for, om der er tilstrækkelige parkeringspladser, hvis området fredes og
man kan forvente en større strøm af interesserede. Denne øgede interesser vil også betyde større
benyttelse af toiletfaciliteter på stedet. Det er foreningens medlemmer, der i dag betaler for opretholdelse
af disse forhold. Man frygter generelt øgede gener som følge af fredningsforslaget.
Anders Horsten bemærkede, at kommunen gerne indgår i en dialog omkring affaldshåndtering, toiletter og
parkeringsforhold.
Herefter fortsatte mødet kl. 10.00 hos lodsejer nr. 13: Torben Lyngsø, der indledningsvis bemærkede, at
folk benytter mere end de afmærkede stier i området samt sviner med affald, der efterlades, ligesom
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besøgende i skoven går ind i hans have. Hvis området yderligere åbnes, vil disse gener givetvis blive langt
værre. Han er derfor stærkt imod nye stier og yderligere trafik i skoven.
Ole Jappe bemærkede, at det er erfaringen fra andre fredede arealer, at det hjælper med foldere samt
organisering og oplysning om, hvordan man bør forholde sig i områderne.
Herefter påviste Torben Lyngsø den sydlige del af arealet på matr.nr. 2c, der vender mod søen og som han
slår hvert andet år og derved holder lysåbent. Han har i den sammenhæng ingen bemærkninger mod
fredningen, men han vil gerne bevare bøgeskoven, som den er i dag. Han har som udgangspunkt ikke noget
mod urørt skov, men han vil gerne kunne genrejse bøgeskoven, derfor er det foreslåede vilkår ikke
acceptabelt.
Ole Jappe bemærkede under henvisning til fredningsforslagets kortbilag 2, at et af formålene med
fredningen er at fremtidssikre kommunens adgang til at pleje arealerne. Derudover har Danmarks
Naturfredningsforening tanker om, hvorvidt bestemmelsen om urørt skov skal blødes op. Der er ikke
indvendinger mod, som Torben Lyngsø ønsker, at sikre bøgeskoven for fremtiden. Det, der har været
tanken med forslaget, er at forhindre en maskinel pleje af arealerne. Manglende klarhed har givet meget
dårlige resultater i en anden fredning nær fjorden. Sammen med Miljøstyrelsen, der i sit indlæg ligeledes
har bemærkninger om bestemmelsen om urørt skov, og med lodsejeren, vil forslagsstilleren genoverveje
retningslinjerne i retning af moderat plukhugst.
Torben Lyngsø påviste yderligere dele af skoven, herunder området nedenfor spejderhytten, samt
endvidere området ved Karlsmølle-bækken og påviste, at en overgang over vandløbet her vil volde store
vanskeligheder, da hele området er stærkt sumpet.
Herefter fortsatte besigtigelsen kl. 13.15 hos lodsejer nr. 24: Poul Johansen, der var mødt sammen med
Marianne Kildebæk og rådgiver Hans Hedegaard.
Poul Johansen oplyste indledningsvist, at der i begge de bækforløb, der er på ejendommen, er ørredyngel.
Han foreviste udspringet af Bredkilde og herefter gennemgik nævnet og de øvrige mødte store dele af
ejendommen. Poul Johansen oplyste, at han efter købet af ejendommen i 2007 har plantet et meget stort
antal træer fordelt over 110 forskellige arter, herunder et antal frugttræer af hensyn til vildtet. Han påviste
den måde, han plejer arealet på, herunder adskillige lysåbne arealer, der dels giver variation, dels sikrer
udsigt. Han er imod forslaget om urørt skov. Han er desuden stærkt imod forslaget om yderligere stier, der
vil give yderligere trafik i skoven til gene for vildtet, der ikke får steder at være i ro på, herunder frygter han
risikoen for løsgående hunde. Han understregede, at der ikke foregår jagt af betydning, det er således kun
dyrenes vel, der er grundlag for hans bekymring.
Ole Jappe oplyste under gennemgangen, at forslagsstilleren vil genoverveje stiforløbene på ejendommen
samt forslagets bestemmelser om urørt skov. Sidstnævnte bestemmelser har til hensigt at undgå en større
maskinel afdrift af arealerne særlig mellem de to bække på ejendommen. Forslagsstilleren vil sammen med
Miljøstyrelsen og lodsejeren drøfte niveauet for moderat plukhugst. Herudover bemærkedes, at lodsejerens skovareal fremstod med flotte stiforløb og store lysåbne arealer.
Hans Hedegaard bemærkede, at det sjældent er et kønt syn med urørt skov.
Nævnet godkendte, at Hans Hedegaard efterfølgende kan fremsende en skriftlig uddybning af lodsejerens
kritikpunkter.
Afslutningsvis afleverede Poul Johansen et dokument, hvori var nedfældet målsætningerne for driften af
hans skovområde.
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Herefter foretoges ca. kl. 15.20 besigtigelse af ejendommen ved lodsejer nr. 42: Lars Johansen og nr. 39:
Annette Blegvad, der var mødt ved Michael Schaldemose.
Efter en kort besigtigelse omkring Annette Blegvads ejendom og udsigten derfra foreviste Lars Johansen fra
fjordkanten bakkerne op mod hans arealer. Han tilkendegav, at han er uforstående over for, at flere
lodsejere skal forstyrres med fredning og etablering af stiforløb langs med fjorden når der i forvejen er
tilstrækkelige stiforløb til gående og sejlere. Dette vil – som tidligere anført - være til betydelig gene for
hans drift med kvæg, der skal pleje arealerne. Derudover er han bekymret for løsgående hunde, der vil
kunne opskræmme hans kvæg på arealerne. De vil ofte reagere aggressivt, hvis de har kalve, som de
beskytter.
Herefter afsluttedes besigtigelserne.

Torben Bybjerg Nielsen
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