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Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed, i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 

36, jf. § 33 stk. 3, forslag til fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn 

kommune. Fredningsforslaget omfatter i alt 71,4 ha. 

 
1. Baggrunden for forslaget  
 

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 Hørby 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 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 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. Vi står derfor overfor at miste mange af de sjældne arter og store 

naturværdier, som er tilknyttet Krogens og Hørbylund Møllebække. 

 

 

2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 

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. 

 



4 

 

Der findes en ’naturlig’ overgang mellem ådalens stejle skrænter og det omkringliggende 

landbrugsland. Arealerne i ådalene er, for langt størstedelens vedkommende, udpeget som § 3 

naturbeskyttede natur efter Naturbeskyttelsesloven, og arealerne ovenfor ådalene er 

landbrugsjord i omdrift. 

 

Da formålet med fredningsforslaget er at beskytte naturindholdet i ådalene følger 

fredningsgrænsen derfor i vid omfang den førnævnte naturlige afgrænsning i landskabet.  

 

Fredningsforslaget omfatter primært de beskyttede naturtyper i selve ådalen. Der er enkelte 

steder inkluderet mindre arealer i ådalen, som ikke er udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 

3, men som vurderes at være vigtige for ådalens samlede naturværdi. 

 

Det samlede fredningsforslag fremgår af kortbilag 1. 

 

 

3. Beskrivelse af fredningsområdet  
 

Landskabsformer og geologi 

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 Littorinahavet (også kaldet ishavet og 

stenalderhavet), se figur 1. 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. 
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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 

Der findes store arealer med fersk eng inden for fredningsområdet, hvoraf det største 

sammenhængende område findes mod syd grænsende op til Kuhr bro, se kortbilag 2. 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. 

 

Figur 1. Istidslandskabets forskellige elementer. Den omtrentlige placering af fredningsområdet er markeret med rød. 

Litorina (blå) og Yoldia fladerne (mørkegrøn) består af hævet havbund og viser, at Vendsyssel tidligere var en ø afskåret 

fra det øvrige Jylland. 
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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, se figur 6. 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, se kortbilag 2. 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, se figur 2. 

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, se 

kortbilag 2.  

 

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. 

 

Figur 2. Skræntskov sydvest for ejendommen Horsmark (foto: 

Kaare T. Kristensen) 
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Paludella-væld:  

På skrænter ned mod ådale, hvor grundvandsspejlet møder terrænoverfladen, dannes væld. 

Fredningsområdet udemærker 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. 

 

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, se figur 6. 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 vil herunder blive 

beskrevet. En samlet artsliste fremgår af bilag 4. 

 

 

 

 

Figur 3. Gul Stenbræk i blomst (foto: Flemming Thorning-Lund). 
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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 

20041. Den samme tendens 

gør sig gældende for 

bestanden i Krogens 

Møllebæk, som de sidste 

mange år har været 

nedadgående, se figur 4. 

 

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 habitatdirektivets2 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.  

                                                           
1 Antal blomstrende individer er ikke det samme som den samlede bestand, men fungerer i overvågningsprogrammet 

som er et indirekte mål for bestandsudviklingen. 
2Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere 

ændringer) forpligter EU's medlemslande til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller 

truede i EU. 
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Figur 4. Antallet af blomstrende Gul Stenbræk i Krogens Møllebæk. NOVANA 

programmet har vist en markant tilbagegang i populationen af Gul Stenbræk over en 

periode på de seneste 18 år. 
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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, se figur 6. Store dele af landets bastande 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.  

 

  

Figur 5. Blank Seglmos (foto: Flemming Thorning-Lund) 



10 

 

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 
 

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

 Fredet og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventionen 
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/Washingtonkonventionen 
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/Washingtonkonventionen 
liste II/bilag A 

Plettet-Gøgeurt 
 

 Almindelig i Nord- og Vestjylland, 
men ellers sjælden 

 Fredet og og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventionen 
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 og omfattet af 
CITES/Washingtonkonventionen 
liste II/bilag A   

Figur 6. Floraliste over særligt bevaringsværdige arter ved Krogens og Hørbylund møllebække. 

 

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, se figur 8.  

 

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 langsomlige og opslidende vandring.  

 

Mølledrift 

Både Krogens og Hørby 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, se figur 7. Ikke desto mindre udgør de 

stadig en vigtig kulturhistorisk fortælling.  

 

  

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/
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Råstofgravning 

Det fremgår af historiske kort, at der tidligere er foretaget mindre råstofgravninger efter grus 

og sand i ådalens skrænter, se figur 7. 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. 

 

 

 
Figur 7. Historisk kort (høje målebordsblade) fra perioden 1842-1899. Det fremgår, at der har foregået sandgravning i skrænterne 

(orange). Derudover er ådalenes bund angivet som eng (blågrøn) og det ses, at der er drænet i begge ådale. Dette viser, at området 

har indgået i landbrugsdriften til græsning og produktion af hø. De to mølledammene er beliggende udenfor fredningsområdet mod 

nordvest og nordøst. 

 

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. 
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Friluftsliv 

Hærvejen passerer fredningsområdet på strækningen mellem Frederikshavn og Viborg. 

Vandreruten passerer Kuhr bro, der udgør fredningsområdets sydligste grænse, se figur 8.  

 

 
Figur 8. Hærvejen passerer nord og fredningsområdet – Rød vandrerute, blå cykelrute 

 

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 Natur Value).  

 

De nuværende MVJ- og PLG-aftaler fremgår af kortbilag 3. 

 

Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser  

I regionens råstofplan 2012 er der ikke udpeget råstofindvindingsområder inden for det 

foreslåede fredningsområde. 

 

Området er udpeget til område med drikkevandsinteresser.  

 

Natura2000-interesser 

Området er ikke udpeget Natura 2000, men der forekommer arter, (Gul Stenbræk og Blank 

Seglmos) som optræder på habitatdirektivets bilag II. 

 

 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 

 

Eksisterende fredninger 

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. 
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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. 
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5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 

 

Fredningen 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.  

 

§ 2 Bevaring af området 

 

Stk. 1. 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. Driften/anvendelsen/plejen tilrettelægges, så fredningens formål opfyldes.  

 

Stk. 2. Landbrugsarealet på matr. nr. 8c Den nordøstlige del, Torslev, som angivet på kortbilag 

3, ekstensiveres. Arealet må herefter ikke gødskes, kalkes eller sprøjtes. 

 

Stk. 3. 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.  

 

Stk. 4. De lysåbne naturarealer må ikke omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, 

tilplantes, gødskes eller sprøjtes med bekæmpelsesmidler.  

 

Stk. 5. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde dispensere til brug af bekæmpelsesmidler. 

 

Stk. 6. Eksisterende løvtræsarealer på matr. nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby, som angivet 

på kort bilag 3, skal opretholdes. Skovdriften skal foregå efter naturnære skovdriftsprincipper 

og sikre opretholdelse og udvikling af biologiske værdier. Skoven skal drives med plukhugst og 

selvforyngelse. Der er forbud mod renafdrift af arealerne. Træartsvalget skal fortrinsvist være 

hjemmehørende løvtræsarter. Der kan dog forekomme indslag af hjemmehørende 

nåletræsarter som skovfyr eller ene. 

 

Stk. 7. Eksisterende nåletræsareal på matr. nr. 3a Den nordvestlige Del, Hørby, som angivet 

på kort bilag 3, skal senest 5 år efter fredningens gennemførsel konverteres til 

hjemmehørende løvtræsarter og drives efter naturnære principper, jf. stk. 6.   

 

Stk. 8. Eksisterende øvrige skovarealer kan opretholdes. Ved renafdrift skal arealerne holdes 

som lysåbne naturtyper eller gentilplantes med hjemmehørende løvtræsarter og drives efter 

naturnære skovdriftsprincipper, jf. stk. 6. 
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§ 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, jagtstiger, campingvogne, 

vindmøller, tankanlæg, transformerstationer og master, samt føres yderligere luftledninger 

over arealerne. 

 

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 meddele tilladelse til anbringelse af sædvanligt læskur 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. 

 

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan der efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet gennemføres 

naturgenopretning og fjernelse af spærringer i vandløbene.  

 

§ 6 Beplantning 

 

Stk. 1. Der må ikke etableres ny beplantning med træer, buske eller læhegn, eller etableres 

udsigtshæmmende afgrøder som eksempelvis juletræer, pyntegrønt eller energipil. 

 

§ 7 Offentlighedens adgang 

 

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

bestemmelser i gældende love og 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. 

 

§ 8 Jagt 

 

Stk.1. Jagt er tilladt efter de til enhver tid gældende love om jagt og vildtforvaltning. Der kan i 

plejeplanen fastsættes nærmere bestemmelser om tilskudsfodring. 

 

§ 9 Pleje og Naturgenopretning 

 

Stk. 1. Plejen tilrettelægges, så de opfylder fredningens formål. 
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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 over alt 

inden for fredningsområdet. Såfremt lodsejer ikke foretager nødvendig 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 at 

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

 

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.  

 

§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner 

 

Stk. 1. Frederikshavn Kommune er plejemyndighed på privat og kommunalt ejede arealer. 

 

Stk. 2. Plejemyndigheden gennemfører 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. 

 

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. På private arealer kan plejearbejdet først udføres af plejemyndigheden efter, der er 

givet ejeren mulighed for selv at udføre den inden for en nærmere fastsat tidsfrist. 

 

Stk. 5. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan over det fredede område senest to år efter 

fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde fem år og indeholde 

bestemmelser om konvertering af den, i § 3 omtalte, nåletræsbevoksning. Herefter revideres 

planen efter behov, dog senest hver 10 år.  

 

Stk. 6. Plejeplanen kan, udover forskrifter for naturpleje, indeholde forslag til etablering af 

primitive publikumsforanstaltninger samt eventuelle detailændringer i almenhedens 

adgangsret. 

 

Stk. 7. Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at 

udtale sig om forslaget til plejeplan. 

 

Stk. 8. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, foreligges de specifikke 

uenigheder for fredningsnævnet til afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse 

om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016. 

 

§ 11 Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelsernes §§ 2-9, såfremt det 

ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
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Bilag 1–Areal- og lodsejerliste 
 

Dato: 27. april 2017 

Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
 

 

Lb. 

Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: 
Ønskes 

fredet: 
NBL´s 

bestemmelser  
 27-04-2017 

   

Ca.ha. Antal 

lodder 

Å 

beskyt- 
telse - §  
16 ca.ha 

§3 Søer, 

moser, 

enge,  
overdrev,  
vandløb, - 

ca.ha 

Fredskov 

ca. ha Bemærkninger 

1 Del af 21e 
Den nordøstlige Del, 

Torslev 

Dorte Margrethe 

Hovmann Mølgaard 
Asbjørn Hovmann 

Mølgaard 
Lendumvej 74 
9750 Østervrå 

0,16 1  0,16   

Samlet    0,16  0,00 0,16  

2 del af 21n 
Den nordøstlige Del, 

Torslev 

Poul Thøger 

Christensen Lendumvej 

84 Thorshøj  
9750 Østervrå 

0,91 1  0,90  Landbrug 

Samlet   0,91  0,00 0,90 0,00 

3 del af 8c 
del af 8r 

Den nordøstlige Del, 
Torslev 

del af 3k 
Den mellemste Del, 

Torslev 

Søren Thomsen 
Højstrupvej 42 
9750 Østervrå 

4,78 
0,01 

1,65 

1 

1 

1 

 4,50 

1,11 

 Landbrug 

do 

do 

Samlet   6,45  0,00 5,60 0,00 

4 del af 8b 
Den nordøstlige Del, 

Torslev 

Jesper Bjørn Sørensen 

Højstrupvej 21 
9750 Østervrå 

3,41 2  3,34 
 

 

Samlet   3,41  0,00 3,34 0,00 

5 del af 9a 
Den nordøstlige Del, 

Torslev 

del af 3a 
Den nordvestlige Del, 

Hørby 
29 

Den vestlige Del, 

Hørby 

Dorthe Møller Fjordbak 
Højstrupvej 24 
9750 Østervrå 

2,71 

13,23 

2,00 

2 

1 

1 

1,39 2,67 

8,12 

1,98 

 Landbrug 

do 

do 

Samlet   17,95  1,39 12,77 0,00 

6 del af 3b 
Den nordvestlige Del, 

Hørby 

Claus Rasmussen 
Byrdalvej 31, Hørby 
9300 Sæby 

0,90 1  0,89  Landbrug 



19 

 

Samlet   0,90  0,00 0,89 0,00 

7 del af 5r 
del af 4a 

Den vestlige Del, 
Hørby 

1ei 
Den mellemste Del, 

Torslev 

Niels Kristian Oien 

Kirkevej 19 
9300 Sæby 

0,45 
0,02 

1,27 

1 

1 

1 

0,02 

1,24 

0,15 

0,02 

1,27 

 Landbrug 

do 

do 

Samlet   1,74  1,26 1,44 0,00 

8 del af 5e 
Den vestlige Del, 

Hørby 

Carsten Aarup 
Nyholmsvej 11, Hørby 
9300 Sæby 

4,53 1  3,70  Landbrug 

Samlet   4,53  0,00 3,70 0,00 

 
9 del af 

6b del 

af 6n 

del af 

6c 
del af 6d 

del af 

5m del 

af 6e 

del af 

5u 
del af 6f 

Den vestlige Del, 

Hørby 

Christian Carl 

Westergaard 
Lindetvej 51 
9900 Frederikshavn 

2,60 
2,50 
1,85 

1,09 
1,60 
1,44 
0,22 
0,18 

1 
1 
1 

2 
1 
1 

1 
1 

0,23 
1,58 
0,08 

0,08 

2,19 
1,85 
1,09 
1,60 
1,41 
0,22 
0,18 

2,31 Landbrug 

do do do 

do do do 

do 

Samlet   11,49  1,89 8,62 2,31 

10 del af 7b 
Den vestlige Del, 

Hørby 

del af 

1ab 
Den mellemste Del, 

Torslev 

Erik F Larsen 
Svejevej 4, Hørby 
9300 Sæby 

2,69 

2,19 
1 

1 

2,05 

2,19 

2,42 

2,19 

 Landbrug 

Landbrug 

Samlet   4,88  4,25 4,61 0,00 

11 del af 2f 
Den vestlige Del, 

Hørby 

Søren V Randropp 
Kirkevej 15, Hørby 
9300 Sæby 

2,14 1 2,14 2,14  Landbrug 

Samlet   2,14  2,14 2,14 0,00 

12 del af 2g 
Den vestlige Del, 

Hørby 

Tove Andersen 
Christian Møller 

Andersen 
Ådalvej 33, Hørby 
9300 Sæby 

0,02 1 0,02 0,02  Landbrug 

Samlet   0,02  0,02 0,02 0,00 

13 del af 1ae 
del af 4b 

3i 
Den mellemste Del, 

Torslev 

Karen Møller Andersen 
Erik Møller Andersen 
Højstrupvej 12 
9750 Østervrå 

2,05 
0,54 
0,23 

1 

1 
1 

0,58 1,96 

0,54 
0,01 

 Landbrug 

do do 

Samlet   2,82  0,58 2,51 0,00 



20 

 

14 3h 
del af 3e 

Den mellemste Del, 

Torslev 

Preben Tougaard 
Højstrupvej 8 
9750 Østervrå 

0,71 

1,97 
1  0,66 

1,44 
 Landbrug 

do 

Samlet   2,68  0,00 2,11 0,00 

15 del af 3f 
Den mellemste Del, 

Torslev 

Flemming Frøsig 

Nørgaard 

Højstrupvej 16 9750 

Østervrå 

1,70 1  1,06  Landbrug 

Samlet   1,70  0,00 1,06 0,00 

16 del af 3a 
Den mellemste Del, 

Torslev 

Kristine Kragkær 

Wadsholt Jimmi Kragkær 

Wadsholt Bjergetsvej 13 
9750 Østervrå 

9,54 2  8,07 
 

Landbrug 

Samlet   9,54  0,00 8,07 0,00 

17 del af 7000c 
Den mellemste Del, 

Torslev 

Rådhus Allé 

100 9900 

Frederikshavn 

0,07 1  0,07   

Samlet   0,07  0,00 0,07 0,00 

 
I alt 

 
71,38 

 
11,52 58,00 2,31 
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Bilag 2 - Budgetoverslag 
 
Dato: 10. maj 2017 
 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
 

 

 
Budgetoverslag for fredning af Krogens og Hørbylund 
Møllebække i Frederikshavn Kommune 
 

Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for Krogens og Hørbylund 

Møllebække i Frederikshavn Kommune, på i alt 71,4 ha. I henhold til Naturbeskyttelseslovens 

§ 36, stk. 5 skal et fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, 

der knytter sig til gennemførelsen af forslaget. 

 

Fredningsområdet indeholder kun privatejet arealer. Der er 17 private lodsejere i det forslåede 

fredede område og der tilkendes erstatning for samlet 13,5 ha. 

 

Af det samlede fredningsareal er 57,9 ha af områdets lysåbne naturtyper er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3 og der er ikke registreret genopdyrkningsret herpå. Nærværende 

fredningsforslag medfører ikke yderligere restriktioner for disse arealer, hvorfor de ikke er 

erstatningspligtige.  

 

11,5 ha af det samlede fredningsforslag er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen jf. 

Naturbeskyttelseslovens § 16. Der ydes halv grundtakst for disse arealer.  

 

Som følge af fredningsforslagets § 3, kan et skovareal på ca. 10,2 ha skov drives som hidtil 

men skal, ved renafdrift gentilplantes med løvtræ eller holdes lysåbent. Der henvises NMKN’s 

afgørelse af 31. maj 2016 om fredning af Søheden Skov i Brønderslev og Frederikshavn 

Kommune (sag nr. NMK-520-00059). Her tilkendes erstatning for løvtræbinding på arealer, der 

i dag er skov, på 8.000 kr./ha. Erstatningen kompenserer for begrænsning i valg af træarter i 

fredskov og anden skov. Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at bestemmelserne i 

nærværende fredningsforslag er mindre restriktive og erstatningsoverslaget fastsættes således 

til 6000 kr./ha. Der henvises i øvrigt til Naturklagenævnets afgørelse af 28. januar 2008 om 

fredning af Hjortedalen i Vejle kommune (sag nr. NRK-111-00033). Her tilkendes for 

løvtræsbinding; 5000 kr./ha. Af det samlede skovareal er 2,3 ha er omfattet fredskovspligt i 

henhold til Skovloven, og der ydes derfor ikke grundtakst for dette areal. 

 

Fredningsforslagets gennemførsel vil indebære, at 0,4 ha nåleskov skal konverteres til løvskov. 

Der henvises til NMKN’s afgørelse af 29. juni 2011 om erstatning i anledning af fredning af 

Alstrup Krat i Mariagerfjord Kommune (sag nr. NMK-520-00007) For konvertering af nål til løv 

er erstatningen fastsat til 15.000 kr./ha. 

 

Som følge af fredningsforslagets § 3 udbetales erstatning for omlægning til naturnær skovdrift 

på 1,47 ha. Der henvises til NKN’s afgørelse af 14. december 2010 om fredning af arealer ved 

Gl. Lundeborg i Svendborg Kommune. Her tilkendes for krav om naturnær skovdrift med 

plukhugst 10.000 kr./ha.  
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Som følge af fredningsforslaget § 3, ekstensiveres mindre arealer i landbrugsmæssig drift. Der 

udløses erstatning for restriktionerne på i alt 0,3 ha. Der henvises til NKN’s afgørelse af 10. juli 

2009 om fredning af arealer Lien, Fosdalen og Sandmosen (NKN 111-00029) samt 

Taksationskommissionen efterfølgende kendelse af 22. december 2009. Her fastsættes 

erstatningen for ekstensivering af landbrugsjord i omdrift til ugødet eng til mellem 100.000 og 

120.000 kr./ha. Der henvises ligeledes til NMKN’s afgørelse af 10. oktober 2013 i sagen om 

supplerende fredning af areal ved Hundevængsgård på Høje Møn, Vordingborg Kommune og 

afgørelse om erstatning (NMK-520-00032). Erstatningen blev fastsat til 110.000 kr./ha for 

arealer med forbud mod omlægning, jordbehandling, dræning, opdyrkning, tilplantning, 

gødning og sprøjtning med bekæmpelsesmidler. 

  

Det skal hertil bemærkes, at nærværende fredningsforslag ikke anbefaler at arealerne afstås til 

det offentlige og at jorden i nærvende fredningsforslag fortsat kan omlægges. Danmarks 

Naturfredningsforening vurderer derfor, at foreliggende fredningsforslag er mindre restriktivt i 

sine bestemmelser hvorfor der estimeres en erstatning på 90.000 kr./ha.   

 

Endeligt skal 1,2 ha, som følge af fredningsforslaget, fastholdes i vedvarende græs. Heraf 

ligger ca. 0,12 ha ligger indenfor åbeskyttelseslinjen jf. Naturbeskyttelseslovens § 16. Der 

henvises til NMKN’s afgørelse om fredning af arealer ved Gl. Lundeborg i Svendborg Kommune 

af 14. december 2010. Her fastsættes erstatningen for arealer udlagt til vedvarende græs 

uden sprøjtning til 30.000 kr./ha.  

 

Areal (ha) Regulering Erstatning 

kr./ha. 

Bemærkninger I alt kr. 

ca. 7,9 ha  ”løvtræsbinding” 6000  47.400 

ca. 2,3 ha  ”løvtræsbinding” 2500 Fredskov 5750 

ca. 0,4 ha  Konvertering af 

nål til løv med 

efterfølgende 

naturnær 

skovdrift 

15.000  6000 

ca. 0,9 ha Naturnær 

skovdrift 

10.000 

 

 9000 

ca. 0,3 ha Naturnær 

skovdrift  

6500 Indenfor 

åbeskyttelseslinjen 

1950 

ca. 58 ha   0 Omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens 

§ 3 

0 

ca. 0,3 ha Ekstensiveres - 

Forbud mod 

gødning, 

sprøjtning, 

kalkning 

90.000  27.000 

ca. 1,2 ha Fastholdelse af 

vedvarende græs 

 

30.000  36.000 

I alt    133.100 
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Bilag 3 – Frederikshavns kommunes bemærkninger til budgetoverslag 
 

Dato: 10. maj 2017 
 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
 

 

Modtaget i Danmarks Naturfredningsforening den. 21. april 2017 

 

Hej Kaare og Henrik 

 

Ann-kathrine og jeg har kigget på forslaget i dag og sammenlignet det med forslag vedr. Skærum Å. Vi har følgende 

bemærkninger til fredningsforslagene med tilhørende budgetforslag. 

 

Generelt kunne vi godt ønske os, at der var en mere direkte sammenhæng mellem de enkelte rubrikker i budgettet og 

kortet med fredningsforslaget. Det kan være lidt svært at gennemskue hvilken erstatning der forslås for hver enkelt 

areal. Vi vil også gerne have, at fredningsbestemmelserne indeholder ”bonusbestemmelser” for i hvert fald 

naturbeskyttelseslovens § 3. Vi vurderer, at der også kan være en fordel i at lave bonus bestemmelser for planlovens § 

35 om landzonetilladelse. 

 

Vi bemærker i øvrigt, at fredningsbestemmelserne indeholder en række afsnit som allerede er formuleret i gældende 

bekendtgørelser mv. Det burde ikke være nødvendigt at nævne disse rammer for kommunens og fredningsnævnets 

arbejde i bestemmelserne. 

 

Vedr. Krogens- og Hørbylund Møllebække 

 Ser vi gerne, at tilsynsmyndigheden skal ”godkende placeringen af eventuelle læskure” fremfor at det kræver 

en egentlig godkendelse fra fredningsmyndigheden. Det medfører som oftest en længere sagsbehandlingstid og 

det er noget mere resourcekrævende. Vi vil gerne have arealerne afgræsset og det kan virke modsat, hvis 

lovkrav til f.eks. læskure til græssende dyr kræver en særskilt tilladelse. 

 Vi undrer os over, at trampestier er nævnt som acceptable, men det er eksempelvis spang ikke. Vi ser gerne, at 

der tages stilling hertil i bestemmelserne med henvisning til, hvad kan accepteres/kræver tilladelse og hvad der 

ikke kan. Der kan også blive brug for kreaturbroer for at sikre græsningen. Vil det være tilladt? Hvad med 

vindmøller til sikring af kreaturvanding? 

 

Vedr. Skærum Å 

 Vi ser gerne, at der tilføjes en bestemmelse vedr. bekæmpelse af invasive arter i området. 

 Vi ser gerne, at der kan tillades terrænregulering mv. fuldt af en beskrivelse af, i hvilke situationer det kan 

accepteres. I det andet fredningsforslag er nævnt terrænreguleringer i forbindelse med restaureringsprojekter 

(både vandløb og natur). 

 Vi ser gerne en mere udtømmelig beskrivelse af, hvilke form for drift af skovene, der kan accepteres. I det 

andet fredningsforslag er den enkelte skovarealer nævnt sammen med en beskrivelse af, hvilken drift der kan 

accepteres fremover. Kan der laves renafdrift, hvad kan der plantes, hvornår mistes retten til skovdrift osv. 

 Vil det være acceptabelt med vindmøller til sikring af kreaturvanding? Vil det være acceptabelt med 

kreaturbroer? Spang til sikring af adgangen i området osv. 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Kristiansen 

 

Sagsbehandler 

Frederikshavn Kommune 

Tlf. nr. 98 45 50 00; Direkte nr. 98 45 63 26 
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Bilag 3 – Miljøstyrelsens bemærkninger til 
budgetoverslag  
 
Dato: 10. maj 2017 
 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 Sendt pr. mail til: dn@dn.dk, kaare@dn.dk  

    

    

   

Budgetoverslag for fredning af Krogens og Hørbylund 
møllebække i Frederikshavn Kommune  
  

Med mail af 24. marts 2017 har Danmarks 

Naturfredningsforening fremsendt et budgetoverslag for 

fredning af Krogens og Hørbylund møllebække i Frederikshavn 

Kommune.  

  

Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til overslaget.  

  

  

Med venlig hilsen  

  
Else Marie Stamphøj  

72 54 48 59  

EMS@mst.dk  

  

Naturforvaltning  

J.nr. SVANA-510-00051  

Ref. EMS  

Den 21. april 2017  
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Bilag 4 - Artsliste 
 

Dato: 10. maj 2017 

Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
 

 

 

Gul = relativ sjælden 

Rød = sjælden 

Karsporeplanter: 

Mangeløv, Bredbladet 

Mangeløv, Smalbladet 

Padderok, Ager- 

Padderok, Dynd- 

Padderok, Kær-  

 

Enkimbladede 

blomsterplanter:    

Andemad, Liden 

Bunke, Bølget 

Bunke, Mose- 

Draphavre, Alm. 

Dunhammer, Alm. 

Dunhammer, Bredbladet 

Fløjlsgræs 

Frytle, Mangeblomstret 

Frytle, Mark- 

Gulaks, Vellugtende 

Gøgelilje, Skov- 

Gøgelilje, Bakke- 

Gøgeurt, Kødfarvet 

Gøgeurt, Maj- 

Gøgeurt, Plettet 

Hejre, Blød 

Hestegræs, Krybende 

Hjertegræs 

Hullæbe, Sump- 

Hundegræs, Alm. 

Hvene, Alm. 

Hvene, Hunde- 

Hvene, Alm. Kryb- 

Iris, Gul 

Kamgræs, Alm. 

Katteskæg 

Kogleaks, Fladtrykt 

Kogleaks, Skov-  

Kogleaks, Vestlig Tue- 

Kvik, Alm. 

Majblomst 

Rajgræs, Alm. 

Rajgræs, Italiensk 

Rapgræs, Alm. 

Rapgræs, Eng- 

Rapgræs, Enårig 

Rottehale, Eng- 

Rottehale, Knold- 

Rævehale, Eng- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rævehale, Knæbøjet 

Rørgræs 

Rørhvene, Bjerg- 

Rørhvene, Eng- 

Svingel, Eng- 

Svingel, Rød 

Siv, Børste- 

Siv, Glanskapslet 

Siv, Knop- 

Siv, Lyse- 

Star, Alm. 

Star, Bleg 

Star, Blågrøn 

Star, Hare- 

Star, Hirse- 

Star, Håret 

Star, Knold- 

Star, Krognæb- 

Star, Langakset 

Star, Pigget 

Star, Sand- 

Star, Top- 

Star, Toradet 

Star, Trindstænglet 

Svingel, Eng- 

Svingel, Fåre- 

Svingel, Rød 

Sødgræs, Høj 

Tandbælg 

Trehage, Kær- 

 

 

Tokimbladede 

blomsterplanter: 

Agermåne, Vellugtende 

Anemone, Hvid 

Angelik 

Baldrian, Krybende 

Balsamin, Kæmpe- 

Bakketidsel, Alm. 

Blåhat 

Blåklokke 

Blåmunke 

Borst, Høst- 

Brandbæger, Alm. 

Brandbæger, Eng- 

Brandbæger, Vand- 

Brunelle, Alm. 

Brunrod, Knoldet 

Bukkeblad 

Bynke, Grå- 

Djævelsbid 

Dueurt, Dunet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dueurt, Glat 

Dueurt, Håret 

Dueurt, Kantet 

Dueurt, Kirtlet 

Dueurt, Kær- 

Dueurt, Lodden 

Engblomme 

Engkarse 

Engelskgræs, Strand- 

Fladbælg, Gul 

Fladbælg, Krat- 

Fladstjerne, Græsbladet 

Fladstjerne, Kær- 

Forglemmigej, Bakke-

Forglemmigej, Eng- 

Forglemmigej, Mark- 

Forglemmigej, Sump- 

Fredløs, Alm. 

Fredløs, Dusk- 

Fuglegræs, Alm. 

Galtetand, Kær- 

Gederams, Alm. 

Gedeskæg, Eng- 

Gedeskæg, Småkronet 

Gifttyde 

Guldblomme 

Gulaks, Vellugtende 

Gulerod, Vild 

Gul Stenbræk 

Gyldenris, Alm. 

Gåsemad 

Hanekro, Alm. 

Hanekro, Skov- 

Hanekro, Hamp- 

Hanekro sp. 

Hejrenæb 

Høgeskæg, Grøn 

Høgeskæg, Kær- 

Høgeurt, Håret- 

Høgeurt, Lancetbladet 

Høgeurt, Smalbladet 

Hønsetarm, Alm. 

Hør, Vild 

Hyrdetaske 

Kabbeleje, Eng- 

Kamille, Lugtløs 

Kamille, Skive- 

Klokke, Liden 

Kløver, Bugtet 

Kløver, Fin 

Kløver, Hvid- 

Kløver, Rød- 

Kongepen, Alm. 

Kongepen, Plettet 
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Kragefod 

Kronekro, Hampagtig 

Kællingetand, Alm. 

Kørvel, Vild 

Læbeløs, Pyramide-  

Løvefod, Blågrøn 

Løvefod, Glat 

Milturt, Alm. 

Mjødurt, Alm. 

Mynte, Ager- 

Mynte, Vand- 

Mynte sp. 

Mælkebøtte 

Mælkeurt, Alm. 

Mærke, Smalbladet 

Natskygge, Bittersød 

Nellikerod, Eng- 

Nellikerod, Feber- 

Nælde, Stor 

Okseøje, Hvid 

Pimpinelle, Alm. 

Perikon, Kantet 

Perikon, Prikbladet 

Perikon, Vinget 

Pileurt, Vand- 

Potentil, Gåse- 

Potentil, Kragefod- 

Potentil, Opret (Tormentil) 

Potentil, Sølv- 

Ranunkel, Bidende 

Ranunkel, Kær- (Nedbøjet) 

Ranunkel, Lav 

Ranunkel, Nedbøjet 

Ranunkel, Nyrebladet 

Rødknæ, Alm. 

Rødtop, Mark- 

Røllike, Alm. 

Røllike, Nyse- 

Siv, Knop-  

Skjaller, Liden 

Skjaller, Tidlig 

Skovstjerne 

Skovsyre 

Skræppe, Dynd- 

Skræppe, Kruset- 

Snerre, Burre- 

Snerre, Gul- 

Snerre, Hvid- 

Snerre, Lyng- 

Snerre, Sump- 

Soldug, Rundbladet 

Stenurt, Bidende 

Svovlrod, Kær- 

Sværtevæld 

Syre, Alm. 

Syre, Dusk- 

Tidsel, Ager- 

Tidsel, Horse- 

Tidsel, Kær- 

Tidsel, Kål- 

Trehage, Kær- 

Troldurt, Eng- 

Trævlekrone 

Tusindfryd 

Vandkarse 

Vandnavle  

Vejbred, Glat 

Vejbred, Lancet- 

Vikke, Muse- 

Vikke, Smalbladet 

Vikke, Tofrøet 

Viol, Eng- 

Viol, Hunde 

Vorterod, Alm. 

Ærenpris, Glat- 

Ærenpris, Læge- 

Ærenpris, Mark- 

Ærenpris, Tveskægget- 

Øjentrøst, Kort 

Øjentrøst, Spids 

 

 

Træer og buske:  

Ask 

Asp, Bævre- 

Bøg 

Dun, Birk- 

Eg, Alm. 

El, Rød- 

Elm, Alm. 

Ene, Alm. 

Filt-Rose, Blød 

Gran, Sitka- 

Hedelyng  

Hindbær 

Hvidtjørn, Engriflet 

Hvidtjørn s.l. 

Hyld, Alm. 

Mirabel 

Pil, Bånd- 

Pil, Grå- 

Pil, Selje 

Pil, Øret 

Rose, Glat Blågrøn  

Rose, Håret, Blågrøn 

Rose, Rynket 

Rødgran 

Røn, Alm. 

Slåen 

Æble, Alm. 

Æble, Skov- 

 

Mosser: 

Blank Seglmos 

Engkost, Stor 

Filtmos, Alm. 

Guldmos, Kær- 

Gyldenmos, Kær- 

Jomfruhår, Alm. 

Mosekrybstjerne 

Piberrensermos, Alm. 

Tørvemos, Udspærret 

Tørvemos, Trindgrenet 
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Bilag 5 – Strategisk Miljøvurdering 
 

Dato: 10. maj 2017 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
 

 
Strategisk Miljøvurdering af fredningsforslag for Krogens og 
Hørbylund Møllebække 
 

Når en offentlig myndighed tilvejebringer planer og programmer, der kan påvirke miljøet 

væsentligt, skal de vurderes i forhold til de sandsynlige indvirkninger på miljøet. Formålet er at 

sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, bidrage til at integrere miljøhensyn i planerne og dermed 

fremme en bæredygtig udvikling. Lov nr. 425 om miljøvurdering af planer og programmer af 

18. maj 2016 fastsætter krav til proceduren for udarbejdelse af miljøvurderingen og dens 

indhold, herunder hvilke miljøfaktorer, der skal tages i betragtning. Lovens procedurekrav 

sikrer offentlig inddragelse og information, høring af relevante myndigheder, udarbejdelse af 

en endelig miljørapport og dokumentation for, at fremkomne synspunkter er indgået i 

beslutningsprocessen. 

Miljøstyrelsen har sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) vurderet, at eftersom 

DN er indskrevet i Naturbeskyttelseslovens § 33 stk. 3, med ret til at rejse fredningssager, er 

DN forpligtet til, på lige fod med myndighederne, at udarbejde en Strategisk Miljøvurdering 

(SMV) for fredningsforslag i forbindelse med, at fredningssagen rejses. 

 

1. Fredningsforslagets overordnede formål 

 

Fredningsformålene 

 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. 

 

Forholdet til anden lovgivning: 

Fredningsforslaget tilsidesætter ikke anden lovgivning, som har til hensigt at beskytte 

naturen, herunder naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelser. 

 

Inden for fredningsområdet er 57,9 ha ud af det samlede areal på 71,4 ha omfattet af 

naturbeskyttelseslovens generelle biotopbeskyttelse jævnfør lovens § 3. Fredningsforslaget 

lægger op til, at der på disse arealer ikke må sprøjtes, gødes, foretages jordbehandling 

eller terrænændringer mm. jf. §§ 3 og 5 i forslaget til fredningsbestemmelser. 

 

Den naturforvaltende myndighed (Frederikshavn Kommune) får i medfør af fredningen pligt 

til at udarbejde en plejeplan og ret til at gennemføre denne uden omkostninger for 

lodsejerne, jf. § 10 i forslaget til fredningsbestemmelser. 

 

Inden for fredningsområdet er 2,3 ha fredskov. Det betyder, at der skal plantes skov igen, 

hvis den eksisterende skov fældes. Fredningsforslaget lægger op til en løvtræsbinding med 

hjemmehørende arter på skovene samt afdrift af eksisterende nåleskov på 0,4 ha 

 

Fredningsforslaget er ikke til hindre for vedligeholdelse af vandløbet efter vandløbsloven. 
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Fredningsforslaget er ikke til hindre for fjernelse af spærringer i vandløbene, og derfor ikke 

i modstrid med Vandrammedirektivets krav om kontinuitet i vandløb. 

 

 

2. Nuværende tilstand i fredningsområdet og nul-alternativ 

 

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 såsom 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 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 således ikke længere rentabel og derfor blevet indstillet. 

Konsekvensen heraf er, at ådalene i dag gror til med træer og buske. Tilgroning er et stort 

problem i fredningsområdet da det bortskygger og udkonkurrerer den oprindelige 

vegetation. 

 

De lysåbne naturtyper er derfor under langsom, men sikker, forværring. Nul-alternativet til 

fredningsforslaget vil være tab af biodiversitet da de særlige arter og naturtyper i 

fredningsområdet med tiden vil forsvinde. 

 

 

3. Miljøforhold i området, der kan blive væsentligt berørt (også positivt berørt) 

 

Flora, fauna og biologisk mangfoldighed 

Fredningsforslaget bidrager til at sikre og genskabe ådalens lysåbne naturtyper, herunder 

at genskabe sammenhæng mellem dem og derved forbedre mulighederne for, at de lys- og 

varmekrævende arter kan sprede sig.  

 

Fredningsforslaget kan således medvirke til at standse tabet af biologisk mangfoldighed, 

herunder at sikre levesteder for arter, der er beskyttet i medfør af artsfrednings-

bekendtgørelsen og habitatdirektivets bilag IV. 

 

Befolkningen og arealanvendelsen 

Fredningsforslaget medvirker til at styrke naturkapitalen for landets befolkning som helhed. 

 

Jordbund, luft, drikkevand og klimatiske faktorer 

Fredningsforslaget vil reducere brugen af kvælstof og sprøjtegift. Herved mindskes risikoen 

for påvirkning af naturområder, luftbårne kvælstofforbindelser herunder ammoniak og 

nedsivning til grundvandet.  

 

Landskab 

Fredningsforslaget vil forhindre at ådalene gror til i skov og krat. Istidslandskabet i 

området vil derfor fortsat være synligt til gavn for den almene befolkning. 

 

4. Eksisterende miljøproblemer 

Fredningsforslaget lægger ikke op til regulering af eventuelle miljøproblemer, da dette i 

givet fald sker gennem anden lovgivning. 
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5. Internationale miljøbeskyttelsesmål 

Danmark har tilsluttet sig en række internationale konventioner indeholdende 

miljøbeskyttelsesmål, hvis indhold i en lang række tilfælde er indarbejdet i lovgivningen. 

For EU-lovgivningen gælder generelt, at den er implementeret i dansk lovgivning. 

 

Danmark har ratificeret FN’s biodiversitetskonvention, hvis formål blandt andet er at sikre, 

at den biologiske mangfoldighed bevares. 

 

EU's habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv er implementeret i dansk lovgivning via 

Miljømålsloven, og udmøntet gennem en række handleplaner. Det foreslåede 

fredningsområde er ikke konkret udpeget som beskyttelsesområde (natura 2000-område) 

efter disse direktiver. Men en række arter er generelt beskyttede efter habitatdirektivets 

bilag IV overalt, hvor de forekommer. Af disse bilag IV-arter findes Gul Stenbrik og Blank 

Seglmos i området. 

 

6. Fredningsforslagets indvirkning på miljøet 

 

Fx Fredningsforslaget vedrører hovedsaligt forbedring af allerede eksisterende og beskyttet 

natur, idet forbedrede vandforhold for naturarealer og eventuel udtagning af landbrugsjord 

har en positiv effekt på særligt biodiversitet, men også i forhold til vand- og klimaformål. 

 

I tabellen herunder er gennemgået fredningsforslagets sandsynlige indvirkning på en 

række faktorer ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 20 og bilag 7 litra 

4, i de tilfælde, hvor de vurderes at være af væsentlig betydning. 

 

Fredningsforslagets 

indvirkning på 

Påvirkes Ingen påvirkning Redegør for indvirkning 

Flora, fauna og 

biologisk 

mangfoldighed 

 

x  Styrkelse af naturbeskyttelsen 

og plejen i § 3 områder. 

Befolkningen 

 

x  Styrkelse af naturkapitalen 

Menneskets sundhed 

 

 x  

Jordbund 

 

 x  

Vand 

 

X  Mindsker risikoen for udledning 

af sprøjtegift til vandløb. 

Luft 

 

X  Mindsker risikoen for udledning 

af atmosfærisk kvælstof. 

Klimatiske faktorer 

 

 x  

Materielle goder 

 

 x  

Landskab 

 

x  Forhindrer at 

landskabsoplevelsen af 

ådalsystemet og 

istidslandskabet bliver sløret.  

Kulturarv, herunder 

kirker 

 

 x  

Arkitektonisk arv  x  
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Arkæologisk arv 

 

 x  

 

7. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 

Ikke aktuelt. 

 

8. Overvågning 

Ikke aktuelt. 

 


