
 

Referat af offentligt møde vedrørende forslag til fredning af Dania Kridtgrav, afholdt  

den 8. maj 2017 kl. 10.00 på hotel Postgården i Mariager. 
 
Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, afholdt den 8. maj 2017 offentligt møde 

vedrørende: 

 

FN-NJS- 42-2016: Forslag til fredning af Dania Kridtgrav. 

  

Der blev fremlagt: 

1. Forslag, modtaget i fredningsnævnet den 15. december 2016, 

2. Bekendtgørelse i Statstidende for den 3. januar 2017, 

3. Liste over indkaldte lodsejere og interesserede, 

4. Bemærkninger fra Erhvervsparken Dania A/S af 5. januar 2017. 

 

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Danny Juul Jensen. 

 

For Miljøstyrelsen, København, mødte Jørgen Heinemeier, 

For forslagsstilleren, Danmarks Naturfredningsforening, mødte Kaare Tvedergaard Kristensen og 

Ole Guldberg  samt Per Edgar Jørgensen, 

For Mariagerfjord Kommune mødte Anders Horsten og fra kommunens udvalg for teknik og miljø, 

Jørgen Hammer Sørensen, 

For Dansk Botanisk Forening mødte Flemming Thorning-Lund og Catrine Jensen, 

For Friluftsrådet  Himmerland-Aalborg mødte Børge Poulsen, 

Fra Aarhus Universitet mødte Søren Bo Andersen og Erik Thomsen, 

Som byrådsmedlemmer mødte Pia Adelsteen og Finn Cilleborg, 

Fra FL. Schmidt A/S mødte Lars Nielsen og Bjørn Steninge, 

For Erhvervsparken Dania A/S mødte Anna-Grethe Floor, Erik Sørensen, Frank Eriksen og Kurt 

Andersen, 

Hans Dieter Ley var mødt. 

I øvrigt var mødt Erik Kirkegaard Nielsen og som nabo Sine Henriksen. 

 

Nævnsformanden bød velkommen og præsenterede fredningsnævnet og redegjorde for indkaldelsen 

til mødet og oplyste om muligheden for at fremkomme med bemærkninger til fredningsforslaget 

dels under mødet, dels senere skriftligt. Han fastsatte herunder en frist for indsigelser på 2 måneder, 

beregnet fra i dag. 

Besigtigelse vil ske senere. Planlægningen af besigtigelsen vil blive udarbejdet og sendt til de 

berørte lodsejere. Ønsker om besigtigelse kan fremsættes i dag eller senest den 1. juni 2017 over for 

fredningsnævnet på mailadressen, nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk. 

Herudover redegjorde formanden for retsvirkningerne af det fremsatte fredningsforslag, herunder 

mulighederne for at ansøge om dispensation fra fredningsforslaget. Derudover oplyste han, at der 

under sagens behandling vil kunne ske ændringer i det fremsatte forslag. Endelig oplyste han om, 
hvorledes eventuelle erstatningskrav vil blive behandlet samt mulig klageadgang. 

Afgørelser om stillingtagen til selve fredningsforslaget og om eventuelle erstatningskrav 

fremsendes til lodsejere og alle interesserede. 

Referat af dette møde vil blive lagt ud på fredningsnævnets hjemmeside. 

 



Sagsrejseren, Danmarks Naturfredningforening ved Kaare Tvedergaard Kristensen 
redegjorde for fredningsforslaget. Han pointerede, at der er rejst et forslag, der vil kunne debatteres: 

  

Baggrunden for forslaget er: 

1. Biodiversitet, der skal bevare og forbedre områdets unikke naturværdier 

2. Geologiske værdier skal sikres 

3. Kridtgravens kulturhistoriske værdier skal bevares 

4. Rekreative interessere i området skal sikres og forbedres. 

 

Der er tale om et tidligere råstofområde, der på alle måder er menneskeskabt, og som har befordret 

den nuværende natur. Området er kalkoverdrev, med en lysåben, næringsfattig naturtype med høj 

ph-værdi.  Overdrevsarealer i Danmark er gået tilbage inden for de seneste 50 år, måske navnlig på 

grund af opdyrkning. Overdrev indeholder mange af de truede arter på dansk plan, men også på 

europæisk plan. Selve kridtgraven er ikke udpeget som Natura2000-område, men den er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. Stedet er karakteriseret ved 4 forskellige orkidéarter, der er omfattet af 

artsbekendtgørelsen: sumphullæbe, kødfarvet-, skov- og purpur gøgeurt. Derudover findes en lang 

række sårbare arter i området. Det er sommerfuglene isblåfugl og gråbåndet bredpande, der er i 

tilbagegang, men som vil have gavn af beskyttelse af stedet; herudover Stor Vandsalamander og 

digesvale samt mange sjældne mosser. Registreringerne er dog af en vis alder. Danmarks 

Naturfredningsforening vurderer, at Dania Kridtgrav er en unik lokation for orkidéer. I 2011 er der 

senest foretaget en registrering af området og udarbejdet et overslag over, hvor mange orkideer, der 

er i området. Der henvistes til forslagets bilag 3a. Danmark har mere end 20 % af bestanden af 

purpur gøgeurt på verdensplan, og det er derfor en stor forpligtelse at bevare den. 

Kridtgraven fortæller gennem ”fiskeler” på et afgrænset område tydeligt om de forskellige 

geologiske tider i Danmarks historie, herunder om tiden for dinosauernes uddøen. Der er derudover 

udvundet kalk og råstoffer i området helt tilbage i 1500-tallet. I 1873 opstod Danmarks første 

cementfabrik i området. Området indeholder dermed en kulturhistorie, der viser områdets tidlige 

kalkproduktion, der er værd at bevare. 

Herudover er der rekreative værdier i området, hvorfor forslaget indeholder forslag til etablering af 

en sti gennem området, der skal skabe sammenhæng i området med lystbådehavn og Marguriteruten. 

Planlægningsmæssigt er området kommune- og lokalplanbelagt. Det er udlagt som industriområde 

og rekreativt område. Lokalplanen beskriver, at området i det væsentlige kan anvendes til industri. 

Derudover er der strandbeskyttelseslinje, § 3-beskyttelse og kirkebyggelinje. 

 

Herefter blev fredningsbestemmelserne gennemgået, således § 1, der er den egentlige formåls-

bestemmelse samt med bemærkning om, at det af § 2 fremgår, at det er en  tilstandsfredning med 

mulighed for pleje. Området drives rigtig godt i dag, men ønsket er at sikre området for eftertiden, 

uanset ejerskifte og politiske interesser i byrådet, 

Der er i § 3 forbud mod gødskning, sprøjtning, dog med undtagelse hvor der i dag i den nordlige del 

er en hestefold. For så vidt angår den øverste del af skrænten kan der fortsat dyrkes og omlægges. 

§ 4 og § 5 indeholder forbud mod beplantning og terrænændringer, og § 5 har i det væsentlige 

forbud mod ny bebyggelse, medens § 6 har forbud mod etablering af faste konstruktioner og anlæg. 

Ved § 7 skal offentlighedens adgang yderligere sikres med anlæg af ny sti, og eksisterende stier må 

ikke nedlægges. 

§ 8  behandler pleje og naturgenopretning med særligt udgangspunkt i kalkoverdrev. Der kan fortsat 

bekæmpes invasive arter og § 9 angiver plejemyndighed og plejeplaner, medens § 10 omhandler 

jagtforhold i området, herunder at der ikke må tilskudsfodres. § 11 indeholder særbestemmelser og 

§ 12 er dispensationsbestemmelse. 



 

Man kan spørge, om det fortsat er relevant med fredning, når der er alle de øvrige beskyttelses-

regler. For Danmarks Naturfredningsforening er svaret ”ja”: De store naturværdier kan forsvinde 

ved bebyggelse eller tilgroning. Naturen i Danmark er i forværring. Således vantrives 11 ud af 17 

naturtyper, hvorfor biodiversiteten ikke har det godt. Bruges fredningsredskabet ikke, risikerer man 

at miste de store værdier, der er i området. En frivillig aftale vil være en god mulighed, men 

værdierne er så unikke, at man med frivillige aftaler, der som oftest er kortvarige, ikke kan sikre 

området tilstrækkeligt for fremtiden. 

 

Mariagerfjord Kommune v/ Anders Horsten oplyste, at forslaget har været forelagt såvel udvalget 

for Teknik og Miljø som den samlede kommunalbestyrelse, der ikke kunne bakke op om forslaget, 

primært med baggrund i lodsejernes modstand og hensynet til lokale virksomheder. Derudover 

mener kommunen, at de store naturværdier i området er beskyttet nok i forvejen, og lodsejerne 

bevarer de mange orkidéer på bedste vis. Kommunen må prioritere de eksisterende midler og har 

tradition for at samarbejde med lodsejerne om naturpleje. I den konkrete situation er der dog ikke 

nu et samarbejde, da lodsejerne selv forestår naturplejen. Dertil kommer, at forslaget vil blive dyrt 

for kommunen. 

 

Miljøstyrelsen v/ Jørgen Heinemeier oplyste, at Miljøstyrelsen ikke er medsagsrejser, og at 

Miljøstyrelsen ved gennemførelse af en fredning  som udgangspunkt skal forestå betaling af 75% af 

fredningserstatningerne. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at forslaget omhandler store bestande af 

orkideer, der er beskyttet af artsbekendtgørelsen. Derudover er området omfattet af en lokalplan, der 

udlægger området til industribebyggelse, hvorimod kommuneplanen udlægger området til rekreativt 

område, og lokalplanen er derfor i strid med kommuneplanen. Området er i byzone og del af en 

detaljeret planlægning. Miljøstyrelsen mener som udgangspunkt ikke, at fredninger skal gå ind og 

regulere, hvor der er lokal planlægning, der beskytter området. Ved en lokalplan ville man kunne 

udlægge en sti gennem området enten ved aftale eller ekspropriation. Miljøstyrelsen mener ikke, at 

fredning er det rigtige instrument. Fredningsforslaget bør derfor principalt afvises, subsidiært bør 

fredningsområdet  beskæres, således at området omfatter skrænten og den del af bunden, hvor der er 

en orkidébestand, og bebyggelse derfor ikke er mulig på grund af artsbekendtgørelsen. Der bør 

udarbejdes en mere detaljeret kortlægning af, hvor orkidéerne befinder sig. Det er til eksempel ikke 

vigtigt at gennemføre en fredning, hvor der er ridebane. Det er en afgørende forudsætning for 

Miljøstyrelsen, at man holder sig inden for den økonomiske ramme, der ligger i forslaget, hvilket vil 

sige omkring en million. Endelig er Miljøstyrelsen af den opfattelse, at der i forslaget er for 

mange ”skal”-bestemmelser, hvor der bør være ”kan”-bestemmelser. 

 

Mariagerfjord Kommune v/ Erik Hammer Sørensen, henviste til oplægget fra Anders Horsten og 

oplyste, at en næsten enig kommunalbestyrelse har taget afstand for fredningsforslaget. Kommunen 

har ikke ønsket at være medsagsrejser og ønsker ikke at forslaget skal gennemføres. Lodsejerne 

passer godt på området, som det er i dag. 

  

Erik Kirkegaard Mikkelsen, Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager, samt 

byrådsmedlem bemærkede, at kommunen er klar over, at der ikke er den rigtige sammenhæng 

mellem kommuneplan og lokalplan. Da området ikke vil lide skade, har man ikke presset på for at 

få det på plads. Han kan ikke sige, om det er noget, man agter at gøre noget ved indenfor en 

overskuelig tid. Han kan ikke støtte fredningen, men derimod den private ejendomsret, hvorunder 

området beskyttes tilstrækkeligt. 

 



Kaare Tvedergaard Kristensen oplyste, at der er stor usikkerhed om, hvad der kan gøres i 

området. Man kan muligvis godt opnå dispensation fra artsbekendtgørelsen, og der er derfor 

usikkerhed, om hvorvidt den unikke orkidébestand kan forsvinde. Således er 6 ud af 10 arter 

forsvundet fra 1970’erne til nu. Der skal udvises rettidigt omhu for at sikre værdierne. Derfor er en 

fredning absolut nødvendig. 

 

Finn Cilleborg, byrådsmedlem, oplyste, at han husker tiden, hvor han arbejdede som smed på 

Dania, at der var orkidéer i kridtgraven. Det er der også andre steder end Dania, f.eks. ved Kongshøj. 

Han repræsenterer befolkningen i Assens, der mener at området passes godt ,som det er og med en 

fornuftig pleje. De arbejdspladser, der ligger på Dania ved Fl. Schmidt A/S kan ikke undværes. Der 

er dækket godt ind, som det er. 

 

Lars Nielsen, FL. Schmidt A/S, oplyste, at FL. Schmidt A/S har været i kontakt med 

Erhvervsparken Dania A/S for at overtage en del af det område, der indgår som en del af 

fredningsforslaget. Det er ikke overtaget endnu, og virksomheden vil være imod forslaget af hensyn 

til produktionslogistik, idet virksomheden vil blive spærret inde uden muligheder for udvidelse ind 

på det område, man vil frede. 

 

Kaare Tvedergaard Kristensen bemærkede, at han vurderer, at udvidelse for FL.Schmidt A/S kan 

placeres uden for dette område. 

 

Pia Adelsteen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og borger i området tilkendegav, at hun 

undrer sig over, at man i Folketinget ønsker at skabe frie muligheder i det åbne land, men det synes 

som om det fratages med fredningsforslaget. Derudover undrer hun sig over trampestien, der ønskes 

etableret, og som hun ikke ønsker som borger at være med til at betale for etableringen af. Hun 

mener, at der bør være respekt for den private ejendomsret. Hun antager, at der vil komme styr på 

lokalplan og kommuneplan, hvorfor fredning er unødvendig. 

  

Kaare Tvedergaard Kristensen bemærkede, at der altid er en diskussion om beskyttelse og 

benyttelse. Derfor etableres der kun trampespor og der vil kunne forbydes adgang på visse tider af 

året. Der kan evt. opsættes hegn for at beskytte hestene i rideskolen mod at forbipasserende fodrer 

dem. 

 

Frank Eriksen spurgte på vegne Anna-Grethe Floor,  om man vil rydde alle skrænter for at undgå 

beskygning af skrænterne, og hvem skal afholde udgiften til det, navnlig hvis kommunen ikke har 

tilstrækkelige midler til det. Han bemærkede vedrørende bedre pleje og pasning, at såvel Dania  

som  Hans Dieter Ley bruger tid og penge på plejen i dag. Hvis der bliver fredet, hvilken interesse 

har lodsejeren da i fortsat at pleje området ? Har kommunen ressourcer til at foretage plejen, og vil 

det da ikke være en forværring af områdets tilstand ? 

 

Kaare Tvedergaard Kristensen oplyste, at der er sket en gradvis forværring gennem de sidste 30-

40 år. Der sker fortsat en tilgroning af området, hvorefter orkideerne ikke kan vokse der. Pleje af 

området vil kunne ske uden udgift for lodsejeren. Den naturlige beplantning skal holdes nede. 

Rydning af opvækst er ikke en del af budgetoverslaget. 

 

Anders Horsten tilkendegav, at hvis der gennemføres en fredning er det kommunens opgave at 

foretage naturplejen, men der skal hele tiden prioriteres økonomisk mellem kommunens mange 

opgaver. En rydning vil derfor ikke ske i tæt tidsmæssig sammenhæng med evt. gennemførelse af 



forslaget. Hegning vil også være en meget dyr løsning. Kommunen er derimod meget positiv over 

for at der går heste på arealerne, da de træder ned til kalken. 

 

Erik Hammer Sørensen oplyste, at kommunen hele tiden mangler penge til drift. Så der skal hele 

tiden foretages en prioritering. Fredning vil ikke give flere midler til drift. Han foreslår, at DN 

sammen med kommunen indgår en frivillig aftale med lodsejerne. Det er ok med offentlighedens 

adgang, men skal ikke opreklameres. 

 

Hans Dieter Ley ville gerne vide, hvordan forslaget forholdt sig til en situation, hvor der går mange 

dyr på arealerne og de tramper orkideerne ned. Vil orkideerne da komme igen året efter. Han 

foretager nu rydning af birketræer, men på skrænterne vil han ikke kunne, da det vil være meget 

omfattende. 

 

Anders Horsten bemærkede, at hvis der er for hård hesteafgræsning vil arealerne kunne lide skade. 

Det skal være i balance mellem arealerne og græsningstrykket. Kommunen anbefaler ikke flere 

heste end nu. 

 

Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund bemærkede, at Dania Kridtgrav er et 

ganske enestående område, der har udviklet sig gennem lang tid. Frem til 1982-1984 var der en 

utrolig udvikling af livet i området. Der er en enestående fauna, der knytter sig til plantesamfundet 

derude. Det er et lille men særligt kalkoverdrev, der ud fra et botaniske synspunkt er enestående. 

Kun ved en fredning vil man kunne bevare disse interesser. Ingen andre løsninger giver en 

tilstrækkelig sikker beskyttelse. Han finder det for tidligt med en besigtigelse i dag af hensyn til 

både flora og fauna. 

 

Dansk Botanisk Forening v/Catrine Jensen bemærkede supplerende, at som forening er man glad 

for dette forslag, der kan gøre befolkningen opmærksom på de værdier, der findes på landsplan. I 

Dania er der et antal og en udstrækning af arter, som er enestående både for så vidt angår orkideerne 

og mosserne, der på europæisk plan ikke findes i samme antal andet steds, hvortil kommer 

sommerfuglene m.v. Fredningsinstrumentet giver god mening. Selvom lodsejere nu bevarer disse 

elementer godt, er der ingen garanti for, at det bliver ved. Måske man på et tidspunkt ikke længere 

ønsker at bevare dem. Kun hvis der er en plejeret for kommunen, kan man opveje, hvis lodsejeren 

ikke vedligeholder området. Derudover finder foreningen, at det er en god ide med en trampesti. 

Området skal bevares og området for forslaget skulle gerne udvides, da der findes en 5. orkidéart i 

områdets nordlige areal. Flere pletvise skrab også på det flade område ville være til gavn og man 

ville kunne se, hvad der findes af arter. Området bør bevares for eftertiden også ved skiftende 

politiske forhold. Foreningen fremsender skriftligt indlæg. 

 

Erik Kirkegaard Nielsen bemærkede, at man også kan se, at der kommer orkideer andre steder. 

Man skal ikke hindre de industrielle interesser. 

 

Ole Guldberg oplyste, at området siden produktionen ophørte, har skiftet ejere flere gange, og man 

kan ikke vide, hvilke interesser skiftende ejere kan have. På samme måde har der været skiftende 

kommunale og regionale planer for området. Kun en fredning kan sikre området for eftertiden. 

 

Friluftsrådet v/ Børge Poulsen bemærkede, at Friluftsrådet støtter forslaget af hensyn til de natur- 

og kulturinteresser, der er i området. Han ved godt, at de eksisterende stier for mange er 

tilstrækkelige, men for mennesker med biologiske interesser vil det være gavnligt med etablering af 



en ny sti som foreslået. En trampesti sikrer, at det ikke bliver større grupper, der kommer og 

beskadiger området. Skiltning med adfærdsregulering vil være en mulighed. 

 

Erik Thomsen, geologisk institut ved Aarhus Universitet, oplyste, at området også geologisk set er 

unikt, og det bør derfor ved en fredning sikres bevaret for eftertiden. De geologiske interesser er på 

den øverste del af skrænten, der i dag er usynlig på grund af tilgroning. For at varetage disse 

interesser er det den sydlige del af graven, der er mest interessant. En skrabning skal foretages mod 

syd, og det bedste ville være at rense i den eksisterende profil. 

 

Formanden tilkendegav efter endt drøftelse, at man særlig af hensyn til oplysningerne om 

mulighederne for at kunne iagttage de omtalte orkidéer, vil foretage besigtigelse den 19. juni 2017. 

De interesserede er  velkomne til at deltage i besigtigelse den 19. juni 2017. 

 

Han oplyste afsluttende, at der vil går en rum tid, før nævnet har truffet en afgørelse og redegjorde 

for grundene hertil. 

 

 

Torben Bybjerg Nielsen 


