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

 

Den 25. marts 2018 

 

MØDENOTAT 

FN-NJN-31-2017: Forslag til fredning af Krogens og Hørby møllebække. 

Fredningsnævnet afholdt den 14. marts 2018 besigtigelse i ovennævnte sag. Besigtigelsen fulgte de 
på kortet nedenfor viste punkter 1-4. 

Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Per Therkildsen og det kommunalt udpegede med Per Favrholt. For Miljøstyrelsen, København 
mødte Else Marie Stamphøj. For Frederikshavn Kommune mødte Ann-Kathrine B. Thomassen. For 
Danmarks Naturfredningsforening, København mødte Kaare Tvedergaard Kristensen og for 
lokalkommitéen Eigil Torp Olesen. For Dansk Botanisk Forening mødte Bent Odgaard. 

Følgende lodsejere var mødt: 

• Dorthe Margrethe Hovmann Mølgaard, 
• Poul Thøger Christensen, 
• Søren Thomsen, 
• Jesper Bjørn Sørensen og Birgitte Sørensen, 
• Dorthe Møller Fjordbak, 
• Claus Rasmussen, 
• Niels Kristian Oien, 
• Carsten Aarup, 
• Christian Carl Westergaard, 
• Erik F. Larsen, 
• Erik Møller Andersen, 
• Jimmi Kragkær Wadsholt. 

 

Som interesseret mødte Jens Peter Skovsgaard. 

Der blev fremlagt: 

- Miljøstyrelsens bemærkninger til forslaget af 2. oktober 2017, 
- Frederikshavn Kommunes bemærkninger af 10. november 2017 
- Et fælles indlæg fra alle lodsejere af 9. november 2017 
- Mail af 23. februar 2018 fra Dorthe og Bjarne Fjordbak (lb.nr. 5) 
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- Notat af 12. oktober 2017 vedr. Erik Larsen (lb.nr.10) 
- Mail af 11. oktober 2017 fra Birgitte og Jesper Sørensen (lb.nr.4) 
- Mail af 26. september 2017 fra Carsten Aarup (lb.nr. 8) 

 
Nævnsformanden indledte mødet og bød velkommen. Han oplyste indledningsvist, at der under 
mødet i dag vil blive adgang til at udtale sig og stille spørgsmål. Der vil efter mødet blive fastsat en 
endelig frist for yderligere skriftlige indlæg, og der vil blive adgang til for lodsejerne enkeltvis eller 
samlet at anmode om en besigtigelse/møde. 

Herefter orienterede Kaare Tvedergaard Kristensen kort om besigtigelsens rute og oplyste, at der er 
modtaget en indsigelse fra lodsejer nr. 8, Carsten Aarup vedrørende afgrænsning af forslagets 
fredningsgrænse omkring hans ejendom. Indsigelsen er taget til følge, og Frederikshavn Kommune 
har på ny foretaget en § 3-registrering på ejendommen. 

Ved besigtigelsessted nr. 1 oplyste Kaare Tvedergaard Kristensen, at dette er et vådområde, der i 
henhold til fredningsforslaget skal forblive lysåbent ved hjælp af afgræsning. Han opfordrede 
Frederikshavn Kommune til at indgå frivillige afgræsningsaftaler med lodsejerne. Han oplyste 
supplerende, at skrænten, men ikke skrænttoppen indgår i fredningsforslaget. Hele området er 
registreret som § 3-område. 

Dansk Botanisk Forening ved Bent Odgaard orienterede om, at grundvandet på dette sted fra de 
høje skrænter presses ud i rigkæret, der er kalkholdigt og derfor er et levested for Blank Seglmos. 
Denne findes efterhånden ganske få steder i Danmark. Oprindeligt ca. 100 steder, men i dag ca. 9 
steder. Dette sted er det nordligste voksested i Danmark. Arten er på habitatlisten og er truet af 
tilgroning. Den kræver lys og vand for at trives, men ikke kun regnvand, men også grundvand, idet 
regnvand alene er for surt. Dette sted var til og med jernalderern formentlig tilgroet med elletræer, 
men det har været lysåbent de seneste 2000 år på baggrund af ekstensiv afgræsning. Hvis ikke der 
nu tages skridt til pleje af arelaerne, vil man miste de særligt beskyttede arter. 

Niels Kristian Oien oplyste, at området er for vådt til at det er muligt at afgræsse det. Dyrene vil 
ikke være der. Han og lodsejeren i øvrigt stillede sig tvivlende over for behovet for en fredning, 
allerede fordi Frederikshavn Kommune ikke har økonomi til at løfte en plejeforpligtelse. 

Anne Kathrine B. Thomassen bemærkede, at Frederikshavn Kommune ønskede dialog med 
lodsejerne vedrørende pleje af arealerne og påtænkte navnlig rydning af tagrør og rødel. Det er som 
tidligere nævnt rigtigt, at kommunen ikke tilføres yderligere midler på baggrund af en fredning. 

Eigil Torp Olesen bemærkede, at en fredning er langsigtet, og at kommunens økonomi kan ændre 
sig – også til det bedre. 

Ved besigtigelsessted nr. 2 oplyste Kaare Tvedergaard Kristensen, at det er fredningsområdets 
største engareal. Han bemærkede supplerende, at der ikke ved fredningsforslagt tænkes skabt 
yderligere stiforløb i området. Forslaget har alene til hensigt at sikre landskabet og biodiversiteten. 
Forslaget tilrettes således, at der er mulighed for at bevare og vedligeholde en enkelt 
højspændingsledning, men der er ikke mulighed for at etablere nye. 
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Anne Kathrine B. Thomassen bemærkede, at Frederikshavn Kommune ikke vil kunne pleje hele 
dette areal, men at den vil forsøge at skære rødel og tagrør. 

Bent Odgaard bemærkede, at der på dette sted er en righoldig og mangfoldig flora, også på 
skrænterne. 

Ved besigtigelsessted nr. 3, Guldvad bro, hvor Krogens mællebæk har sit forløb, og hvor der vokser 
Gul Stenbræk, forklarede Bent Odgaard, at planten er på stærkt tilbagetog, idet arealerne vokser til i 
topstar-tuer, der skærmer for lys. Der er i dag kun 9 lokaliteter i Danmark med Gul Stenbræk, hvor 
alle er i Jylland. Derudover vokser der i området Piberensermos,der findes 30 steder i Danmark, 
hvoraf de 29 i Jylland.Hvis ikke topstar-tuerne fjernes, vil disse planter og mosser forsvinde. 

Jesper Bjørn Sørensen og Birgitte Sørensen (lb. nr. 4) bemærkede, at de har fremsendt indsigelse 
vedrørende forslagets afgrænsning ved deres ejendom. Fredningen vil – hvis grænsen går på 
bakketoppen – omfatte stort set hele deres ejendom.  

Kaare Tvedergaard Kristensen oplyste, ar fredningsforslagets afgrænsning på dette sted følger §3-
registreringen. 

Frederikshavn Kommune oplyste, at der ikke er tilskudsmidler til beskæring af topstar-tuerne. 

Ved besigtigelsessted 4 sås et tilløb til Krogens møllebæk. 

Herefter afsluttede besigtigelsen. Nævnsformanden gentog sin opfordring til at skrive til nævnet. 
Derudover orienterede Kaare Tvedergaard Kristensen om, at det foreliggende projekt er et forslag, 
og at det er muligt at drøfte afgrænsningen af fredningsforslagets udstrækning. 

Det blev aftalt, at fredningsnævnet sender kopi af Miljøstyrelsens bemærkninger til forslaget af 2. 
oktober 2017 og Frederikshavn Kommunes bemærkninger af 10. november 2017 til alle lodsejere, 
og at de involverede myndigheder og organisationer ligeledes modtager kopi af de nævnte bilag 

Frist til indsendelse af bemærkninger eller til at anmode om et særskilt møde med fredningsnævnet 
blev fastsat til den 1. juni 2018. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 
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