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1. Baggrunden for forslaget  
 

Mariager Fjord og bakkelandskabet omkring fjorden udgør et af de mest storslåede landskaber 

i Danmark. Området blev derfor også udpeget af Miljøministeriet i 1984 som et af landets 

større nationale naturområder. 

 

Et af de mest markante partier langs fjorden er landskabet omkring Kielstrup Sø, som skærer 

sig ind imellem bakkerne på fjordens nordside, omtrent lige over for Mariager. Den 

altovervejende del af det område, der indgår i dette fredningsforslag, blev derfor allerede 

fredet i perioden 1961 til 1967 ved 8 fredningskendelser, som er nærmere beskrevet i afsnit 3 

og bilag 4.  

 

Det er Naturfredningsforeningens opfattelse, at kendelserne på grund af deres forskellige 

indhold og udformning ikke er tilstrækkelige til at beskytte og varetage områdets store 

landskabs- og naturværdier. Foreningen mener derfor, at der er behov for med en ny fredning 

at sikre, at disse værdier kan beskyttes og forvaltes på en helhedsorienteret måde. En samlet 

fredning vil desuden medføre en forenkling, der gør fredningen nemmere at overskue både for 

myndighederne og for de enkelte lodsejere.   

 

Det er ligeledes foreningens opfattelse, at de eksisterende fredninger ikke i tilstrækkeligt 

omfang tilgodeser offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig i området. For at 

øge offentlighedens muligheder for at opleve områdets store natur- og landskabsværdier 

indeholder fredningsforslaget derfor også forslag til sikring af de eksisterende 

adgangsmuligheder, til udlæg af nye stier og til sikring af eksisterende udsigtskiler.   

 

Det foreslåede fredningsområde indgår som en del af det internationale beskyttelsesområde, 

Kielstrup Sø, Natura 2000-område nr. 22, hvor Danmark er forpligtet til at sikre en gunstig 

bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som habitatområdet er udpeget for. 

Fredningsområdets naturværdier er herved i vidt omfang sikrede, men med en fredning vil 

rammevilkårene for områdets rige dyre- og planteliv, også for arter der ikke er omfattet af 

udpegningsgrundlaget, blive endnu bedre, og ligesom der bliver bedre muligheder for at 

gennemføre naturpleje. Endeligt kan fredningen varetage de landskabelige og rekreative 

interesser, som ikke er sikrede automatisk gennem udpegningen som Natura 2000-område. 

  

2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af fredningskortet, kortbilag 1. 

 

Fredningsforslaget omfatter de gældende fredninger, som fremgår af kortbilag 4 med følgende 

ændringer: 

 

a. Umatrikulerede arealer langs Kielstrup Sø og Mariager Fjord. 

b. En mindre udvidelse på matr. nr. 1æ, Ovegård Hovedgård, således at området omkring 

Bredkilde inddrages i fredningen. 

c. To mindre områder øst herfor udtages, så fredningsgrænsen følger den eksisterende nord-

sydgående skovvej. 

d. Del af matr. nr. 3r, Kielstrup By, hvor der ligger et kommunalt rodzoneanlæg, samt 2 

mindre, offentlige vejstrækninger udtages ligeledes. 

 

Ændringerne er vist på fredningskortet, kortbilag 1. 
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Fredningsområdet omfatter i alt 435,73 ha, fordelt på 44 private lodsejere, en ejendom ejet af 

Miljø- og Fødevareministeriet ved Naturstyrelsen, to mindre ejendomme ejet af Mariagerfjord 

Kommune, og 5,83 ha umatrikuleret areal. 

 

 
3. Beskrivelse af fredningsområdet  
 

 
Det store, åbne landskab. Udsigt fra Lundshøj. 
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Landskab og geologi 

  

Landskabet langs med fjorden og rundt om Kielstrup Sø er karakteriseret af store 

terrænforskelle. Bakker på op til 50-60 meters højde veksler med dybe erosionsdale med 

bække, der har afløb til søen og lavtliggende engarealer langs med denne. Området rummer 

på denne måde muligheder både for vide og storslåede udsigter og for oplevelser af mindre, 

intime landskabsrum, bl.a. omkring den største af bækkene, Karls Møllebæk har i dag et friere, 

mere ”naturligt” forløb, efter at bækken i mange år var udrettet og reguleret. 

 

Kielstrup Sø er afskåret fra Mariager Fjord med en dæmning med en højvandssluse. Søen var 

tidligere en lagune med et smalt udløb til fjorden. Over udløbet var der en bro. 

  

Geologisk set har landskabet fået sin endelige form under den seneste istid, hvor området var 

dækket af is, og Mariager Fjord udgjorde en tunneldal under isen, som førte smeltevand mod 

vest til isens hovedopholdslinje ved Hald Sø. Da isen trak sig tilbage, efterlod den store 

aflejringer af moræneler og sand, og inden vegetationen havde fået rigtigt fat blev kløfterne 

dannet dels af smeltevand fra højere liggende områder dels af nedbør. De lavereliggende 

arealer langs fjorden og søen er marine forlande, der har fået deres form ved den 

landhævning, som har fundet sted i det nordlige Danmark siden istiden. Overalt langs med den 

hævede havbund kan man se skrænter, som blev dannet i stenalderen, da landet lå ca. 4 

meter under det nuværende niveau, og bølgerne derfor kunne erodere i skrænterne.    

 

Disse processer er imidlertid ikke tilstrækkelige til at forklare landskabets form. Langs Mariager 

Fjord ligger aflejringer af danien-kalk fra den ældste tertiærtid flere steder højt over fjordens 

niveau, og det gælder også i de bakkede områder omkring Kielstrup sø. Selve den lavning, 

hvori den næsten cirkulære sø ligger, kan da være dannet allerede i eller efter tertiærtiden 

som et såkaldt jordfaldshul, hvor en sprække eller en hulning i kalklaget er blevet udhulet 

yderligere af nedsivende regnvand, indtil ”taget” er styrtet sammen, og der er opstået et 

kraterformet hul. En anden mulighed kan være, at lavningen er et dødishul, skabt af en stor 

isklump, som blev afskåret fra hovedgletsjeren, da denne trak sig tilbage. Endeligt kan der 

være tale om en kombination af begge mekanismer, men nogen entydig tolkning er det ikke 

muligt at give. 

 

 
 

Det ”intime” landskab. Ellemose langs Karls Møllebæk  
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Ligesom landskabsformerne bidrager vegetationen også til landskabsbilledet med en betydelig 

variation. Nord og syd for søen er de højere beliggende arealer overvejende bevoksede med 

løv- eller nåleskov med enkelte lysninger og åbne arealer. Langs med fjorden og vest for søen 

er billedet mere nuanceret. Her veksler mindre partier af skov med landbrugsarealer med 

tilhørende bygninger, have- og gårdspladser. På de højere beliggende tørre, magre eller stejle 

jorde findes der desuden en del hedearealer og overdrev, på de lavere beliggende arealer 

langs søen og vandløbene er der udstrakte ferske enge og moser, der nogle steder er 

bevoksede med el og ask, og endeligt er der langs fjorden bræmmer af strandenge. En del af 

disse lysåbne arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, er under tilgroning og har 

behov for naturpleje. 

  

 
Eng langs østsiden af Kielstrup Sø. De nøgne træer til højre rummer en skarvkoloni. 

 

Naturtyper, plante- og dyreliv. 

 

Den store variation i terrænformer og jordbund har dannet grundlag for, at der er findes en 

lang række forskellige naturtyper. I forbindelse med områdets udpegning til habitatområde er 

der således registreret hele 20 af de særlige habitatnaturtyper. Da landbrugs- og 

skovbrugsdriften overvejende har været ekstensiv, rummer området et rigt plante- og dyreliv.  

 

Langs Karls Møllebæk, rundt om Kielstrup Sø og langs med fjorden på Låenhustangen ligger 

der store engarealer. Ved bækken og søen drejer det sig om ferske enge, som efter mange års 

tilgroning blev restaureret af det daværende Nordjyllands Amt omkring år 2000 ved rydning af 

træopvækst og etablering af græsning. De ferske enges jordbund består af tørv ovenpå sand 

og grus med et stort indhold af muslingeskaller fra stenalderhavets tid. På grund af skallernes 
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kalkindhold og det kalkrige grundvand, som siver frem på engene, har engene udviklet sig som 

såkaldte kalk- eller rigkær, som er artsrige naturtyper. Langs fjorden er der strandenge, som 

har været kontinuert afgræssede i meget lang tid.  

 

Samlet set rummer det store engområde sjældne plantearter, som engblomme, leverurt, 

engtroldurt, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt og sumphullæbe, og mange dagsommerfugle, 

hvoraf flere er sjældne. I de fineste kildevæld fandtes tidligere den meget sjældne plante gul 

stenbræk, og her findes stadig en række sjældne mosser, f.eks. piberensermos. Engområdet 

er ligeledes levested for den sjældne kildevældsvindelsnegl.  

 

Lidt højere oppe i terrænet kommer undergrundens kalk frem i jordoverfladen. Her kan der 

være en smal strimmel krat eller skov på kalkbund med en karakteristisk flora af kalkyndende 

skovarter som blå anemone og hulkravet kodriver, nogle steder i store mængder. Af sjældne 

arter kan nævnes druemunke og kranskonval. 

 

Endnu højere oppe i bakkerne er jordbunden helt anderledes, sandet og mager. Her er der 

endnu bevaret gammel, oprindelig bøgeskov, som undertiden bærer spor af tidligere tiders 

skovgræsning og stævningsdrift. Skovbunden her er mest mager, såkaldt morbund, men kan 

også være mere frodig muldbund. På lavtliggende steder finder der tørvebund med elleskov og 

pilekrat. Af særlige planter kan nævnes en stor bestand af padderokken skavgræs og den 

meget sjældne bregne bjergmangeløv.  

 

Størstedelen af bakkerne har dog været græssede overdrev, som efter at græsningen ophørte 

er plantet til med nåletræer eller er groet til af sig selv. I de senere år er der gennemført flere 

projekter med rydning og etablering af græsning for at genskabe overdrev. Der findes også 

oprindelige pletter med overdrev og lynghede med enebær, undertiden med mere sjældne 

arter som bakkegøgelilje, knoldet mjødurt og guldblomme. 

 

Af områdets rige fugleliv kan nævnes isfugl, rødrygget tornskade, grønspætte og sortspætte. 

Der findes desuden en skarvkoloni umiddelbart nord for søen, og mange forskellige vandfugle 

raster på søen og i fjorden. Ud over de mere almindelige pattedyr findes der et meget stort og 

gammelt grævlingekompleks, foruden odder og undertiden strejfende kronhjorte. 

   

 

 
Søhøje, gravhøje fra bronzealderen. 
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Kulturspor 

 

Området er ligeledes rigt på fortidsminder. På kysten langs Mariager Fjord er der, ligesom 

mange andre steder langs fjorden, fundet tre helt eller delvist bevarede skaldynger, 

køkkenmøddinger fra jægerstenalderen, den såkaldte Ertebøllekultur. Den ene skaldynge er 

fredet efter museumsloven, og området, hvor skaldyngerne er fundet er udlagt som 

kulturarvsområde af national betydning. 

 

Rundt i området findes der 15 gravhøje fra bronzealderen, der ligeledes er fredede efter 

museumsloven. En af de mest markante af disse høje er Lundshøj, der ligger på det areal, som 

ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. Fra toppen af denne høj er der en meget fin udsigt både 

over land, over søen og over fjordområdet. 

 

Gravhøjene og den fredede køkkenmødding er omgivet af beskyttelseslinje i en afstand af 100 

m i henhold til naturbeskyttelseslovens §18. Inden for denne linje må tilstanden ikke ændres 

ved f. eks. bebyggelse, anlæg eller beplantning. 

 

Høllet, der ligger i den østlige del af fredningsområdet og som nu rummer en anløbsbro for 

lystbåde, var i flere hundrede år et fiskerleje, der lå godt i læ både fra landsiden og vandsiden. 

Der er to huse tilbage fra fiskerlejets tid, men langs med kysten findes der stadigt spor af den 

øvrige bebyggelse i form bl.a. gamle frugttræer og frugtbuske. 

 

Endeligt findes der spor af engvandingsdrift langs med Karls Møllebæk.  

 

 

  
Udsigt fra Søhøje. Fra stier og veje kan man opleve det storslåede landskab ….. 

 

Offentlighedens adgang og friluftsliv 

 

Da den altovervejende del af området er privatejet, er offentlighedens muligheder for at 

færdes og opholde sig i området begrænset til de eksisterende veje, hvor det er tilladt at 

færdes både til fods og på cykel, til det statsligt ejede areal omkring Lundshøj, hvor der er fri 
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fladefærdsel, til opholdsarealet ved Høllet og til en sti langs Mariager Fjord på Låenhustangen, 

som er aftalt med lodsejeren.  

 

Det er Naturfredningsforeningens opfattelse, at der med fredningen bør skabes bedre 

muligheder for rundture til fods i området. I skovområdet nord for søen foreslås det derfor at 

etablere to rundture med trampestier. Desuden foreslås der to rundture med trampestier, en 

omkring selve søen og en langs fjorden med forbindelse op til Lundshøj. De foreslåede stier er 

vist på fredningskortet.  

 

For at sikre de landskabelige, naturmæssige og oplevelsesmæssige værdier omkring de to 

vandløb, Tanbækken og bækken fra Bredkilde til Kielstrup Sø, som dele af de nye stier løber 

langs med, foreslås det at udlægge en række fine bøgebevoksninger omkring stierne og 

vandløbene som skov med særlig drift. 

 

    
….. og den spændende natur. Bøgebevoksninger langs Tanbækken. 

 

Det er kun tilladt at passere området i bil på en enkelt strækning, fra Lundshøj mod øst over 

Låenhustangen til Høllet, hvorfra man kan komme videre mod øst til Stinesminde. Denne 

passage er imidlertid kun åben i henhold til en aftale, der blev indgået med den daværende 

ejer i forbindelse med fredningen af Laaenhus i 1966. Da forbindelsen er vigtig for 

offentlighedens adgang til området, bør den sikres i fredningen. 

 

Udover det ovennævnte udsigt fra Lundshøj er der i den gældende fredning udlagt tre 

udsigtsarealer langs Lånhusvejen. I fredningsforslaget opretholdes de to udsigtsarealer vest 

for ejendommens bygninger. Da det østlige udsigtsareal er blevet tilplantet med en 

bøgebevoksning, foreslår DN, på baggrund af en drøftelse med lodsejeren, at der i stedet 

udlægges et større udsigtsareal længere mod øst. Udsigtsarealerne er vist på kortbilag 2.  
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Der findes to mindre p-pladser i området. Placeringen fremgår af fredningskortet. 

 

Herudover findes der nogle anlæg for friluftslivet, anløbspladsen ”Høllet” med 32 bådpladser, 

toiletbygning og P-plads, samt ejendommen ”Knolden”, der ejes af FDF Hobro og dels 

anvendes af korpset dels udlejes f.eks. til lejrskoler. Desuden driver Mariagerfjord Kommune 

en naturskole i lejede lokaler på Laaenhuset, og KFUM spejderne, Oue-Valsgaard gruppe, har 

ligeledes til huse i lejede lokaler samme sted. På det åbne areal vest for bygningerne afholdes 

der hvert år to større teltlejre af hver en uges varighed.  

 

Endeligt indgår Lånhusvejen og Under Skoven i cykelstiruten langs med nordsiden af Mariager 

Fjord. 

 

 

 
Naturpleje, f. eks. som her med græsning, kan være afgørende for at bevare de lysåbne 

naturarealer. 

 

Naturpleje og naturplejeaftaler  

 

Mariagerfjord Kommune udfører naturpleje som opfølgning af den plejeplan for engene 

omkring søen, som Nordjyllands Amt udarbejdede i 1997. Plejen omfatter primært vedligehold 

af de lysåbne arealer, så de fortsat kan afgræsses. Herudover udføres der i mindre omfang 

rydninger af uønsket opvækst. I forbindelse med Natura 2000- tilskudsordningerne bistår 

kommunen interesserede lodsejere med at søge midler til hegning og rydninger. Der er bl.a. 

gennemført en række større rydninger af gamle hede- og overdrevsskrænter langs fjorden, og 

der er desuden lavet nye kreaturhegn flere steder. 

 

Laaenhusfonden har indgået en aftale med Naturstyrelsen om bæredygtig skovdrift af knapt 10 

ha bøgeskov.   
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Naturgenopretning  

 

I perioden 2012-15 er der i h.t. Vandplanen fjernet 11 spærringer i områdets vandløb.  

 

 
4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 

Eksisterende fredninger 

 

Det foreslåede fredningsområde er med de tidligere nævnte undtagelser omfattet af 8 

gældende fredninger, der blev gennemført i perioden 1961 -67.  

 

Danmarks Naturfredningsforening fremsatte i april 1961 et forslag om fredning af hele 

området. Formålet var at beskytte det smukke landskab mod bebyggelse og terrænændringer, 

værne om bl.a. lyng- og enebærbevoksede partier og give offentligheden mulighed for at nyde 

udsigten over området, bl.a. fra Lundshøj. 

 

På grund af bl.a. særlige omstændigheder omkring salg og udstykning af nogle af de berørte 

ejendomme, blev en række ejendomme udtaget til særlig behandling. Herefter blev sagen for 

de øvrige ejendomme, størstedelen, afgjort ved Overfredningsnævnets kendelse den 28. 

januar 1966.  

 

De øvrige 7 sager, som omfattede ejendomme langs fjorden, bl.a. Laaenhustangen og omkring 

Lundshøj, blev gennemført i løbet af den ovennævnte periode ved særskilte kendelser, hvoraf 

flere var baseret på forlig med lodsejerne.  

 

I kendelserne er der for en række ejendomme meddelt tilladelse til bebyggelser og til 

råstofindvinding i begrænset omfang. Størstedelen af tilladelserne er udnyttede. De øvrige må 

p.gr.a. efterfølgende lovgivning, bl.a. planloven, anses for at være bortfaldet. 

 

I bilag 4 er der redegjort nærmere for de gældende fredninger og de heri indeholdte 

bestemmelser, og fredningerne er vist på kortbilag 4. 

 

Beskyttede naturtyper 

 

Den altovervejende del af områdets moser, enge, strandenge, heder, overdrev med et samlet 

areal på 146,06 ha samt nogle vandløb er beskyttet mod tilstandsændringer i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

De beskyttede naturtyper og vandløb er vist på kortbilag 3. 

 

Størstedelen af arealerne med beskyttede naturtyper er omfattet af fredningsforslagets 

bestemmelser for lysåbne naturarealer, hvor tilstanden skal bevares, og hvor 

plejemyndighederne har mulighed for gennem pleje at sikre den. En mindre del er bevokset 

med elle- og askeskov og fremtræder som skovbevoksede moser, naturtyper, der indgår i 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Fredningen vil ikke være til hinder for at dele af 

disse bevoksninger ryddes som led i realiseringen af den til enhver tid gældende Natura 2000-

plan. 

 

Natura 2000 område, H22 Kielstrup Sø 

 

Det foreslåede fredningsområde er stort set identisk med Natura 2000 området og dermed 

omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens kap. 2a og i Skovlovens kap.4.  
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Natura 2000 området er udpeget som internationalt beskyttelsesområde på grundlag af de 

store naturværdier, der findes her i form af værdifulde lysåbne og skovbevoksede naturtyper. 

Udbredelsen af disse naturtyper er vist på kortbilag 5, Habitatområde H22 og 

habitatnaturtyper. Udpegningsgrundlaget omfatter desuden enkelte arter af dyr og planter. 

  

Med henblik på at sikre og fremme gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter som 

området er udpeget for, udarbejder Miljø- og Fødevareministeriet Natura 2000 planer for de 

enkelte Natura 2000 områder. Planerne indeholder målsætninger og retningslinjer for den 

indsats, som de statslige og kommunale myndigheder agter at udføre inden for en planperiode 

på 6 år. For de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer er planperioden dog 12 år. For dette 

Natura 2000 område foreligger der følgende planer, Natura 2000-plan 2010-2021 for de 

skovbevoksede, fredskovpligtige arealer og Natura 2000-plan 2016-21 for de øvrige arealer og 

for arterne.   

 

Udpegningsgrundlaget og Natura 2000-planerne er nærmere beskrevet i Bilag 5, Natura 2000 

område H22, Kielstrup Sø. Udpegningsgrundlag og Natura 2000-planer. 

 

Et fredningsforslag skal i henhold naturbeskyttelsesloven § 36, stk. 2 og 3 medvirke til at 

opfylde Danmarks internationale forpligtelser indenfor Natura 2000-området og indeholde en 

redegørelse for, hvorledes fredningen medvirker hertil. 

 

Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at fredningsforslaget medvirker til at 

beskytte de udpegede naturtyper og arter og giver mulighed for, at myndighederne kan træffe 

de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for de 

naturtyper og arter, Natura 2000 området er udpeget for, og i overensstemmelse med de 

målsætninger, som er indeholdt i de gældende Natura 2000-planer. 

 

Fredningsforslagets formålsbestemmelse lægger en ramme for varetagelsen af de 

internationale beskyttelsesinteresser, som følges op konkret i de efterfølgende bestemmelser 

om bevaring af området og om arealernes drift og anvendelse.  

 

Endvidere sikrer bestemmelserne om byggeri, faste konstruktioner og anlæg og 

terrænændringer området mod indgreb, der kan medføre skade på de udpegede naturtyper og 

arter. De nye stier, som udlægges i henhold til bestemmelserne om offentlighedens adgang er 

alle ubefæstede trampestier og kan placeres og udformes under hensyn til 

beskyttelsesinteresserne.  

 

Endeligt giver bestemmelserne om naturpleje og plejeplaner fredningsmyndighederne adgang 

til at opretholde og forbedre forholdene for såvel de udpegede naturtyper og arter som for 

andre værdifulde dyre- og plantearter ved en indsats, koordineret med Natura 2000-planerne.    

 

Bygge- og beskyttelseslinjer   

 

Arealerne langs Mariager Fjord er omfattet af strandbeskyttelseslinje, hvor der i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 15 ikke må ske ændringer i tilstanden inden for inden for en afstand 

af 300 m fra kysten. 

 

Arealerne rundt om søen er omfattet af søbeskyttelseslinje, hvor der i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 16 ikke må ske ændringer i tilstanden inden for en afstand af 150 m 

fra søen. 

 

Hele fredningsområdet, på nær et lille område mod vest, er omfattet af skovbyggelinje, hvor 

der i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17 ikke må opføres ny bebyggelse inden for en 

afstand af 300 m fra skovkanten.   
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Arealerne omkring de fredede fortidsminder er omfattet af en beskyttelseslinje, hvor der i 

henhold til Naturbeskyttelseslovens § 18 ikke må ske ændringer i tilstanden inden for en 

afstand af 100 m fra fortidsmindet. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjerne er vist på fredningskortet.   

 

Fredskovpligt 

 

Den overvejende del af områdets skovarealer er omfattet af fredskovpligt i henhold til 

Skovloven. På de fredskovpligtige arealer må der ikke opføres bebyggelse, etableres anlæg, 

foretages terrænændringer eller opbevares affald. Sammenhængende fredskovsarealer må 

ligeledes ikke udstykkes. De fredskovpligtige arealer er vist på fredningskortet. 

Fredskovpligtige arealer med de ovenfor nævnte beskyttede naturtyper, som ikke er omfattet 

af Naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de er mindre end de heri fastsatte størrelsesgrænser, må 

ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres. 

 

Landsplanforhold 

 

Hele fredningsområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, som i henhold til planlovens 

kap. 2a skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed.  

 

Kommuneplanforhold 

 

Fredningsområdet er i Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune omfattet af 

retningslinjer for områder, hvor skovrejsning er uønsket, lavbundsarealer omkring søen og 

Karls Møllebæk, særligt værdifulde landskaber, Natura 2000-områder, værdifulde geologiske 

områder, værdifuldt kulturmiljø og økologiske forbindelser. Retningslinjerne har til formål at 

varetage og beskytte de pågældende interesser og giver en god indikation om områdets 

landskabs- og naturværdier. Fredningsforslaget er således i overensstemmelse med 

kommuneplanens mål og intentioner.  

 

Kommuneplanen indeholder ikke rammer for lokalplanlægning inden for fredningsområdet.  

 

Lokalplanforhold 

 

Anløbsbroen ved ”Høllet” og det tilhørende landareal, matr. nr. 1k, Ovegård Hovedgård, er 

omfattet af Lokalplan nr. 9.1 for et område til offentlige formål. 

 

Formålet med lokalplanen er at bibeholde arealerne for fritidssejlere og for offentligheden, 

anvendelsen skal være til offentlige formål, anløbsbro med tilhørende landareal for parkering, 

toiletter o. lign., og planen omfatter forskrifter for bebyggelse og beplantning.  

 

Lokalplanområdet er vist på fredningskortet.  

 

Zonestatus 

 

Hele fredningsområdet er beliggende i landzone. 
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5. Forslag til Fredningsbestemmelser 

§ 1 Formål 

 

Formålet med fredningen er  

 

- At bevare og forbedre områdets landskabsværdier, herunder at fastholde og om muligt øge 

de åbne arealer til gavn for oplevelsen af landskabets former og for udsigtsmulighederne.   

 At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og 

dyrelivet. 

 At sikre og forbedre offentlighedens adgang samt muligheder for at færdes og opholde sig i 

fredningsområdet. 

- At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er 

udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 

område nr. 22, Kielstrup Sø. 

 

§ 2 Bevaring af området 

 

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand med mindre en tilstandsændring er 

påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 14, f.eks. i 

forbindelse med naturgenopretning/naturpleje eller rekreativ anvendelse. Udstykning og 

arealoverførsel, undtagen sædvanlige arealoverførsler mellem landbrugsejendomme, 

forudsætter ligeledes tilladelse fra fredningsnævnet. 

 

 

§ 3 Arealernes drift og anvendelse jf. Kortbilag 2 

 

Lysåbne arealer. 

 

1. Alle lysåbne arealer, som er vist på kortbilaget, skal opretholdes som sådan og må ikke 

tilplantes med træer og buske, ligesom det ikke er tilladt at etablere vildtremiser. Det er 

desuden ikke tilladt at anvende flerårige, udsigtshæmmende afgrøder som juletræer, energipil 

o. lign. Endeligt er det ikke tilladt at etablere fasanvolierer eller fasanerier på de lysåbne 

arealer.  

 

2. De lysåbne naturarealer må ikke omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, gødskes 

eller sprøjtes med bekæmpelsesmidler. Tilskudsfodring af vildt er ligeledes ikke tilladt. 

 

3. De øvrige lysåbne arealer kan omlægges og drives som hidtil med etårige afgrøder eller 

vedvarende græs. Fredningen er ikke til hinder for ekstensivering af driften. 

 

Skovbevoksede arealer.  

 

4. Arealer, som på kortbilaget er vist som skovarealer med særlig drift, skal have et 

vedvarende skovdække af løvtræer og buske, fortrinsvis bøg, og drives ved moderat plukhugst 

med henblik på at opretholde det nuværende skovbillede i videst mulig omfang. Foryngelse 

kan udelukkende ske ved selvforyngelse eller stævning. 

5. Fredningen er ikke til hinder for, at der i forbindelse med realisering af Natura 2000-planer 

fastlægges yderligere begrænsninger i driften af de pågældende skovarealer, eller at arealerne 

eller dele heraf overgår til urørt skov.   

6. De øvrige skovbevoksede arealer kan anvendes som hidtil. Fredningen er ikke til hinder for, 

at skovbevoksede arealer udlægges som urørt skov eller overgår til bæredygtig skovdrift.  
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7. Skovbevoksede arealer, der frilægges permanent som led i realiseringen af en Natura 2000-

plan, skal drives i henhold til ovenstående bestemmelser for lysåbne arealer. 

 

Øvrige arealer. 

 

8. Haver og gårdspladser, som er vist på kortbilaget kan udnyttes, omlægges og tilplantes som 

hidtil. Havearealerne kan dog ikke udvides, og det er ikke tilladt at anvende invasive arter, jf. 

Miljøstyrelsens liste over invasive arter. 

 

9. Umatrikulerede arealer skal drives i henhold de ovenstående bestemmelser, der gælder for 

de umiddelbart tilgrænsende, matrikulerede arealer.   

 

Vandløb. 

 

10. Karls Møllebæk og de øvrige vandløb, som er vist på fredningskortet, må ikke udrettes, 

rørlægges, opstemmes eller ændres på anden vis, medmindre det sker som led i en 

restaurering af det pågældende vandløb.  

 

§ 4 Bebyggelse 

 

1. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. 

Forbuddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger uden 

tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Sådanne konstruktioner kan opføres på arealer, 

som er omfattet af fredningskortets signatur ”hus med have/gårdsplads”. 

 

2. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver tilladelse fra 

Fredningsnævnet med hensyn til placering, størrelse og udformning, inkl. materiale- og 

farvevalg. 

 

3. Bygninger som er nødvendige for erhvervsmæssig drift af land- og skovbrugsejendomme, 

kan opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse efter forudgående godkendelse af 

Fredningsnævnet for så vidt angår byggeriets udformning, størrelse og placering. 

 

4. Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, der i 

kortere perioder er nødvendige for skovdrift eller naturpleje (max. 8 uger). 

 

5. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for får, kreaturer og 

lignende efter Fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering. 

  

6. Der er forbud mod opførelse af ridehaller, ligesom der ikke må opføres bure og bygninger til 

pelsdyrfarme, hjortefarme, rideskoler, stutterier, hestepensioner, drivhusgartnerier eller 

planteskoler. 

 

§ 5 Faste konstruktioner og anlæg 

 

1. Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, 

tankanlæg, transformerstationer og master. Det skal dog med Fredningsnævnets godkendelse 

af placering og udformning være muligt at etablere et eller flere fugletårne i tilknytning til vej 

eller sti. Der må desuden ikke føres luftledninger over arealerne. Endeligt må der må kun 

etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger.  

 

2. Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og 

teltslagning må ikke finde sted, undtagen kortvarig, privat teltning på egen ejendom. Ligeledes 

kan der afholdes 2 større teltlejre af hver en uges varighed på det åbne areal umiddelbart vest 

for bygningerne på matr. nr. 1 a, Lånhus, Ove. 
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3. Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner, ridebaner og 

landingsbaner for helikoptere m.m. er ikke tilladt. 

 

4. Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug. Hegnene skal 

holdes i jordfarver. Der kan desuden opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og 

foryngelser, såfremt disse fjernes igen inden 10 år. Usædvanlig hegning f.eks hvide træhegn 

(hestehegn) er ikke tilladt. 

 

5. Der må opsættes mindre informationstavler og skilte til formidling af fredningen samt pæle 

til markering af stier på foranledning af plejemyndigheden. 

 

6. Der må ikke anlægges nye veje. Almindelig vedligeholdelse af mark- og skovveje med 

eksempelvis sten eller grus er tilladt.  

 

7. Der må ikke etableres nye grøfter eller dræn. Plejemyndigheden kan dog i særlige tilfælde 

godkende nye grøfter eller dræn, hvis formålet er at muliggøre naturpleje, eller hvis det er 

nødvendigt for opretholdelse af udlagte veje og stier. 

 

8. Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse 

med pleje, anlæg af stier mv., eksempelvis drikkeanlæg, fangfolde, stenter, spange og 

boardwalks. 

 

9. Fredningen er ikke til hinder for etablering af en eller flere primitive lejrpladser med mindre 

sheltere med fredningsnævnets godkendelse af placering og udformning.  
 

§ 6 Terrænændringer mv. 

 

Terrænændringer herunder råstofindvinding er ikke tilladt. Dog kan der ske terrænændringer 

som led i en naturgenopretning, jf. § 8, eller som mindre terrænændringer i forbindelse med  

byggeri og anlæg efter Fredningsnævnets godkendelse.  

 

§ 7 Offentlighedens adgang 

 

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

gældende love og bekendtgørelser, herunder naturbeskyttelseslovens kap.4 og den til enhver 

tid gældende bekendtgørelse, for tiden bekendtgørelse nr.852 af 27. juni 2016. 

 

2. På arealet omkring Lundshøj, matr. nr. 1i, Lånhus, Ove, har offentligheden ret til at færdes 

til fods overalt. 

 

3. På Lånhusvejen og Under Skoven er kørsel med motorkøretøjer tilladt. 

 

4. Eksisterende stier, mark- og skovveje samt parkeringspladser, som vist med særlig signatur 

på fredningskortet, må ikke nedlægges. Fredningsnævnet kan godkende, at eksisterende stiers 

og vejes nuværende trace ændres, såfremt den samlede stiforbindelse gennem landskabet 

ikke afbrydes, og offentlighedens mulighed for at opleve det fredede område ikke forringes. 

  

5. Der udlægges nye stier som vist med særlig signatur på fredningskortet. Offentligheden har 

ret til at færdes til fods på stierne, der kan etableres enten som trampespor eller som slåede, 

1 meter brede stier. Plejemyndigheden skal inden for 2 år efter fredningens gennemførelse 

have etableret de på kortet viste nye stier samt eventuelt nødvendige passagemuligheder over 

vandløb og fugtige arealer. Yderligere stier kan etableres efter aftale med de berørte lodsejere 

og med Fredningsnævnets godkendelse.  
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6. Hvor stierne passerer arealer, der er hegnet af hensyn til græssende husdyr, skal 

offentlighedens mulighed for at passere sikres med stenter, klaplåger, færiste eller lignende, 

eller ved at føre stien udenom eller imellem foldene. 

 

7. Mariagerfjord kommune kan anlægge en parkeringsplads på kommunens areal matr. nr. 23 

a, Kielstrup By og med Fredningsnævnets godkendelse en eller flere parkeringspladser på 

privatejede arealer efter aftale med de pågældende lodsejere.  

 

8. Plejemyndighederne kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet i særlige tilfælde 

fastsætte regler for begrænsning af offentlighedens færdsel i området. 

 

§ 8 Naturpleje og Naturgenopretning 

 

1. Mariagerfjord Kommune er plejemyndighed for de privatejede arealer og egne arealer, og 

Naturstyrelsen er plejemyndighed for Miljø- og Fødevareministeriets arealer.  

 

2. Plejemyndighederne 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, og i overensstemmelse med den til enhver tid 

gældende Natura 2000-plan. 
 

3. På privatejede arealer har plejemyndigheden ret til uden udgift for vedkommende ejer at 

foretage følgende plejearbejder, når ejeren er underrettet derom og har haft mulighed for selv 

at lade arbejdet udføre: 

 

 Fjerne uønsket opvækst af selvsåede træer og buske på de lysåbne arealer med henblik på 

at opretholde arealernes tilstand. Enkeltstående, karaktergivende træer og buske eller 

trægrupper, levende hegn af løvtræer samt enebærbevoksninger kan dog bevares.  

 

 Træffe foranstaltninger for at sikre og fremme plantesamfund med arter, der 

karakteristiske for naturtyperne på de lysåbne naturarealer, bl.a. ved at opretholde en 

lavttvoksende græs og urtevegetation, samt i videst muligt omfang at fremme et rigt og 

varieret dyre- og planteliv herunder at sikre og om muligt forbedre levevilkårene for 

sjældne arter af dyr og planter. 

 

 Sikre at stier og trampespor holdes åbne ved regelmæssig slåning af sporene, samt 

passagemuligheder over fugtige arealer og afmærke stier og spor i terrænet, så de er 

synlige for publikum. 

 

 Bekæmpe arter, der er angivet på Miljøstyrelsens liste over invasive arter.   

 

4. Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning, der udmønter fredningens formål. 

Naturgenopretningsprojekter skal gennemføres i overensstemmelse med et nærmere 

beskrevet projekt, som forinden er forelagt berørte myndigheder og lodsejere, tilstødende 

lodsejere, forpagtere, grundejerforeninger og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse 

samt godkendt af Fredningsnævnet.   

 

§ 9 Plejeplaner 

 

1. Plejemyndighederne udarbejder en fælles plejeplan for det fredede område senest 2 år efter 

fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde indtil udløbet af den gældende 

Natura 2000 plan. De efterfølgende plejeplaner skal følge planperioderne for og være 

koordinerede med Natura 2000 planerne. 
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2. Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger og mindre anlægsarbejder samt 

eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan ud over forskrifter for 

natur- og landskabspleje indeholde forslag til etablering af primitive publikumsforanstaltninger, 

f.eks. borde, bænke, affaldskurve og mindre informationstavler, samt opsætning af sædvanlige 

husdyrhegn og læskure til dyr. 

 

3. Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening mulighed til at 

udtale sig om forslaget til plejeplan. 

 

4. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder 

for Fredningsnævnet til afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje og 

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

  

§ 10 Jagt 

 

Jagt er tilladt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og 

vildtforvaltning.  

 

§ 11 Særbestemmelser 

 

1. I tilknytning til anløbspladsen Høllet er det uanset de foranstående bestemmelser tilladt at 

etablere de nødvendige bygninger og andre anlæg samt beplantninger på matr. nr. 1 k, 

Ovegård Hovedgård indenfor rammerne af lokalplan 9.1 med Fredningsnævnets godkendelse 

af placering og udformning. 

 

2. På matr. nr. 12a og 13m, begge af Overkarls Gårde, Ove skal de på kortbilag 1 markerede 

gravhøje og disses nærmeste omgivelser frilægges for selvsået opvækst af træer og buske ved 

ejers eller plejemyndighedens foranstaltning. Det nærmere omfang af det frilagte areal 

fastlægges i den første plejeplan, jf. § 9. 

3. For udsigtsarealerne på matr. nr. 1a, Lånhus, Ove gælder følgende bestemmelser: 

 Udsigtsarealerne I og II skal drives i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 og 

således, at udsigterne fra Lånhusvejen mod Fjorden opretholdes. Den selvsåede opvækst 

på de to udsigtsarealer skal fjernes ved ejers eller plejemyndighedens foranstaltning senest 

2 år efter fredningens gennemførelse. 

 På Udsigtsareal III skal den selvsåede opvækst eller dele heraf fjernes ved ejers eller 

plejemyndighedens foranstaltning således, at der udhugges og vedligeholdes en udsigtskile 

fra Lånhusvejen mod Søen. Den nærmere placering, udformning og drift af udsigtskilen 

fastlægges i den første plejeplan, jf. § 9  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 12 Forhold til Lov om skove, bonus. 

 

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, jf. Skovlovens § 9 nr. 3 erstatter denne 

fredning tilladelser efter Skovloven for så vidt angår tilladelse til, at skovarealer med særlig 

drift kan drives i overensstemmelse med bestemmelserne herom i § 3. 

 

§ 13 Retsvirkning  

 

Med Fredningsnævnets offentlige bekendtgørelse af sagens rejsning, jf. 

Naturbeskyttelseslovens § 37, får bestemmelserne for de skovarealer, der i henhold til § 3 er 



20 
 

omfattet af bestemmelserne for skovarealer med særlig drift, retsvirkning jf. § 37, stk. 3 i 

samme lov. 

   

§ 14 Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

§ 15 Ophævelse af eksisterende fredninger 

 

Med gennemførelsen af nærværende fredning ophæves følgende fredninger og 

fredningsdeklarationer: 

 

- Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 om fredning af Kielstrup Sø med 

nærmeste omgivelser. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 26. marts 1966 om fredning af 

matr. nr. 1 a, Laanhus. 

- Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1962 om fredning af parceller af ejendommen 

matr. nr. 1 b, Lånhuset ved Kielstrup Sø.  

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 11. december 1961 om fredning af 

matr. nr. 1 o, Laanhus, nu del af matr. 1 i, Lånhus. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtrådskreds kendelse af 11. december 1961 om fredning af 

matr. nr. 1 f, Laanhus og matr.nr. 7 c, Krogen. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse, tinglyst 31. oktober 1964, om 

fredning af matr. nr. 3 b og matr. nr 4 b, Krogen med tilhørende deklaration af 15. november 

1966 om opførelse af hus på matr. nr. 4 b, Krogen. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 11. december 1961 om fredning af 

matr. nr. 2 f, Krogen. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 18.april 1967 om fredning af matr. 

nr. 5 b og matr. 6 c, nu 6 c og 6 d, Krogen. 
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Lb. 
Nr.: 

Matr.nr.: 
Ejerlav: 

Ejer: Ønskes fredet: NBL´s bestemmelser om: 
Fredskov 

ca. ha 
Tidl. 

Fredet 
Sti/vej 

Bilag 1.  
Den 10-10-2018 

      Ca.ha. 
Antal 
lodder 

Sø beskyt-
telse - § 16 

og 
fortidsminder 
§ 18- ca.ha  

§3 Søer, moser, 
enge, overdrev, 

strandenge, 
hede, vandløb, - 

ca.ha 

Strandbeskyt-
telse § 15 - 

ca.ha 
    

Ny - 
meter 

Eksiste-
rende - 
meter 

Bemærkninger 

1 4b Jørgen Kjeldsen 8,34 del af 1   1,70     8,34 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

Kielstrup By, Karlsmøllevej 4                      

Ove Overkarls, 9500 Hobro                       

Samlet  
    8,34   0,00 1,70 0,00 0,00 8,34 0 0     

2 

12h Anders Preben  1,74 
del af 1 0,54       

1,74 
0 0 

Landbrug, OFN-28-01-
1966 

  

13b Andersen 0,08 del af 1 0,07       0,08 0 0 do   

Kielstrup By, Karlsmøllevej 2                     

Ove 9500 Hobro                     

Samlet 
    1,82   0,61 0,00 0,00 0,00 1,82 0 0     

3 
12f 

Ingrid Nielsen 4,67 
          

4,67 
0 0 

Landbrug, OFN-28-01-

1966 
  

Kielstrup By, Kielstrupvej 11                      

Ove 9500 Hobro                      

Samlet 
    4,67   0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 0 0     

4 

10p Kurt Jensen 
6,30           6,30 0 0 

Landbrug, OFN-28-01-

1966 
  

Kielstrup By, Lundgaard Hedevej 36                      

Ove 9510 Arden                      

Samlet 
    6,30   0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 0 0     

5 13l Karen Marie Lassen 0,09           0,09 0 0 OFN-28-01-1966 

12k Karlsmøllevej 1 0,05           0,05 0 0 do   

Kielstrup By, 9500 Hobro                     

Ove                       

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

6 12m I/S Kielstrup vandværk 0,10           0,10 0 0 OFN-28-01-1966 

Kielstrup By, Nørregårdsvej 6                      

Ove Kielstrup, 9500 Hobro                      

Samlet 
    0,10   0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0 0     

7 23a Mariagerfjord Kommune 0,32 del af 1         0,32 0 0 OFN-28-01-1966 

Kielstrup By, Nordre Kajgade 1                      
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Ove 9500 Hobro                      

12   0,21   0,21 0,21 0,21    62 0     

Krogen,                         

Valsgår                         

Samlet 
    0,53   0,21 0,21 0,21 0,00 0,32 62 0     

8 10n Thorbjørn  0,65           0,65 0 0 OFN-28-01-1966 

Kielstrup By, Thorbjørnsen                      

Ove Kielstrupvej 15                      

  9500 Hobro                       

Samlet 
    0,65   0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0 0     

9 9f Bent Bech Madsen 7,96     1,55     7,96 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

Kielstrup By, Ouevej 9                      

Ove 9500 Hobro                      

                          

Samlet 
    7,96   0,00 1,55 0,00 0,00 7,96 0 0     

10 5e Ruth Larsen Koch 0,17 del af 1         0,17 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 
5a Pedersen 5,84 del af 1   1,79     5,84 0 0 do   

7e Kielstrupvej 13 5,62     2,06     5,62 0 0 do   

Kielstrup By, 9500 Hobro                     

Ove                       

Samlet 
    11,62   0,00 3,84 0,00 0,00 11,62 0 0     

11 8n Kasper Koch Pedersen 0,07           0,07 0 0 Sommerhus   

Kielstrup By, Kielstrupvej 8                  OFN-28-01-1966 

Ove 9500 Hobro                      

                          

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

12 8l Birgit Nørgaard Hansen 2,28     1,49     2,28 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

8k Steffen Nørgaard Hansen 0,78           0,78 0 0 do, §3 ændret 11.09.2017 

Kielstrup By, Valsgaardvej 4                      

Ove 9500 Hobro                      

                          

Samlet 
    3,06   0,00 1,49 0,00 0,00 3,06 0 0     

13 3g Torben Lyngsø 27,99   1,32 7,82   27,99 27,99 173 566 OFN-28-01-1966 

2c Knoldvejen 11 17,99   4,20 2,53   17,99 17,99 4 1.319 do   

2n Nordskoven 9 0,65   0,62 0,63   0,65 0,65 0 0 do   

Kielstrup By, 9632 Møldrup                      

Ove                        
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10f   3,07     2,85   3,07 3,07 35 0 do   

Krogen,                         

Valsgår                        

2   3,51     3,48   3,51 3,51 0 0 do   

6   5,96   5,94 5,93   5,96 5,96 0 0 do   

10   1,89 del af 1 1,89 1,85 1,89 1,89 1,89 0 0     

Lånhus, Ove                        

12d   0,73   0,33 0,73   0,73 0,73 0 0 do   

13k   0,35     0,35   0,35 0,35 0 0 do   

Overkarls                        

Gde., Ove                        

3i   0,31     0,29     0,31 0 0 do   

2h   1,07   0,80 1,02     1,07 0 0 do   

Kielstrup By,                        

Ove                        

                         

Samlet 
    63,50   15,10 27,49 1,89 62,14 63,50 212 1.885     

14 3a Niels Peter Wolfgang 0,81 del af 1   0,55     0,81 0 0 OFN-28-01-1966 

Kielstrup By, Duelund                      

Ove Anlægsvej 8                      

  Kielstrup,  9500 Hobro                       

Samlet 
    0,81   0,00 0,55 0,00 0,00 0,81 0 0     

15 
3o 

Birthe Damgård 
Pedersen 

1,58     0,23     1,58 0 0 
Sommerhus 

  

Kielstrup By, Poul Erik Sørensen                  OFN-28-01-1966 

Ove Danzigmannvej 15                      

  9940 Læsø                      

                          

Samlet 
    1,58   0,00 0,23 0,00 0,00 1,58 0 0     

16 3m Annette Kalsen  1,97   0,11 0,20     1,97 0 0 Sommerhus   

Kielstrup By, Christensen                  OFN-28-01-1966 

Ove Vråvej 20                      

  9510 Arden                       

Samlet 
    1,97   0,11 0,20 0,00 0,00 1,97 0 0     

17 3p Inge Bildsøe Hansen 0,80     0,62     0,80 0 0 Sommerhus   

Kielstrup By, Adelgade 132,1.                  OFN-28-01-1966 

Ove 8660 Skanderborg                      

Samlet 
    0,80   0,00 0,62 0,00 0,00 0,80 0 0     

18 2k Frank Østergaard Gade 4,89   0,44     0,16 4,89 0 625 OFN-28-01-1966 
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Kielstrup By, Nørregårdsvej 6                      

Ove Kielstrup                      

    9500 Hobro                      

Samlet 
    4,89   0,44 0,00 0,00 0,16 4,89 0 625     

19 2o Jens Brixen Lassen 4,33   2,07     0,83 4,33 0 393 OFN-28-01-1966 

2r Nørregårdsvej 10 4,34   0,30 0,02   0,87 4,34 0 237 Ubebyg. Landbrug,do 

Kielstrup By, Kielstrup,  9500 Hobro                      

Ove                        

9   2,23   2,23 2,14 0,57   2,25 0 0 OFN-28-01-1966 

Lånhus, Ove                        

Samlet 
    10,91   4,60 2,16 0,57 1,70 10,93 0 630     

20 2i Steffen Jørgensen 11,07   3,57 1,36   6,03 11,07 0 146 Sommerhus 

Kielstrup By, Vestre Paradisvej 58                  OFN-28-01-1966 
Ove 2840 Holte                      

                        

  Ulla Jørgensen                      

  Neckarstrasse 23                      

  Kiebingen                      

  72104 Rottenburg                      

  Tyskland                      

                        

  Christian Hollesen                      

  Råstedvej 9                      

  7500 Holstebro                      

                        

  Henrik Jørgensen                      

  Gadeledsvej 19                      

  Gadevang                      

  3400 Hillerød                      

Samlet 
    11,07   3,57 1,36 0,00 6,03 11,07 0 146     

21 2m Karl Worre Jørgensen 0,22   0,22 0,22     0,22 0 0 Ubebyg. Landbrug   

Kielstrup By, Houtvedbakken 7A                  OFN-28-01-1966 

Ove 9500 Hobro                      

Samlet 
    0,22   0,22 0,22 0,00 0,00 0,22 0 0     

22 
2q 

FDF Hobro 
0,63         0,63 0,63 0 0 

Sommer., OFN-28-01-
1966 

  

2l v/Jens Peter Christensen 0,80   0,80 0,80     0,80 0 0 OFN-28-01-1966 

Kielstrup By, Vestergade 1, 1.mf.                  Ny formand 

Ove 9500 Hobro                      
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Samlet 
    1,43   0,80 0,80 0,00 0,63 1,43 0 0     

23 2f Kim Kystgaard 1,71   1,71 1,63     1,71 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

2d Houtvedvej 6 2,94 del af 1       2,64 2,94 0 216 do   

Kielstrup By,  Houtved, 9500 Hobro                  do   

Ove                        

10e   1,87   0,31 0,62     1,87 0 0 do   

Krogen,                        

Valsgård                        

                          

Samlet 
    6,51   2,02 2,25 0,00 2,64 6,51 0 216     

24 1da Poul Johansen 37,58 del af 1 4,95 5,94 20,31 37,58 37,58 307 1.212 OFN-28-01-1966   

1ap Løvdalsvej 9 0,01 del af 1       0,01  0 0 Tilføjet 12.09.2017 

1æ 9500 Hobro 5,99 del af 1 3,41 0,04   5,99 3,91 118 370 OFN-28-01-1966 

1y   2,87   0,21 0,04   2,87 2,87 217 0 do   

1aq   1,78   1,13 1,42   1,78 1,78 0 207 do   

1ar   0,51   0,51 0,45   0,51 0,51 0 48 do   

1dc   0,01   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 14 do   

1k   0,12     0,12 0,12 0,12 0,12 0 0 do   

Ovegård                         

Hgd., Ove                         

Samlet 
    48,87   10,22 8,02 20,44 48,87 46,78 642 1.851     

25 1z Eddie Jensen 16,59 del af 1   1,50     16,59 0 0 OFN-28-01-1966   

Ovegård  Houtvedvej 8                      

Hgd., Ove 9500 Hobro                      

                          

Samlet 
    16,59   0,00 1,50 0,00 0,00 16,59 0 0     

26 1x Uffe Lunding Berg 0,22       0,23   0,22 0 0 OFN-28-01-1966   

Ovegård  Under Skoven 7                      

Hgd., Ove 9500 Hobro                      

Samlet 
    0,22   0,00 0,00 0,23 0,00 0,22 0 0     

27 1v Birthe Vammen 0,05       0,05   0,05 0 0 Sommer., OFN-28-01-1966 
1bh Vestervangen 26 0,06       0,06   0,06 0 0 OFN-28-01-1966 

1bg 7400 Herning 0,14       0,14   0,14 0 0 do   

Ovegård                         

Hgd., Ove                        

Samlet 
    0,25   0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0 0     

28 11e Karlsgaard I/S  13,89 del af 1   12,23     13,89 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

Krogen,  Under Skoven 1                  Ny ejer 
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Valsgår Stinesminde                      

    9500 Hobro                      

Samlet 
    13,89   0,00 12,23 0,00 0,00 13,89 0 0     

29 10c Hans Evald Laustsen 3,59   0,46 1,40     3,59 57 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

Krogen,  Karlsmøllevej 7     1,72                

Valsgår 9500 Hobro                      

12a   9,85 del af 1   3,15     9,85 214 0 do   

Overkarls                        

Gde., Ove                        

Samlet 
    13,44   2,18 4,55 0,00 0,00 13,44 271 0     

30 13f Linda Byrialsen 1,11 del af 1   0,93     1,11 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

13i Karlsmøllevej 9 1,90 del af 1 0,11       1,90 0 0 do   

Overkarls Overkarls                      

Gde., Ove 9500 Hobro                      

Samlet 
    3,01   0,11 0,93 0,00 0,00 3,01 0 0     

31 13c Grethe Weibrecht 0,19     0,01     0,19 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 
14a Thorkild Nielsen 0,81 del af 1         0,81 0 0 do   

Overkarls Karlsmøllevej 10                      

Gde., Ove Krogen                      

1g 9500 Hobro 1,83     0,02     1,83 173 0 do   

Lånhus, Ove                        

Samlet 
    2,83   0,00 0,03 0,00 0,00 2,83 173 0     

32 13g Kim Bay Nielsen 0,88     0,03     0,88 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 
13n Skovbovej 42 2,85           2,85 0 0 do   

Overkarls 9500 Hobro                      

Gde., Ove                        

Samlet 
    3,73   0,00 0,03 0,00 0,00 3,73 0 0     

33 13h Jette Bjørnholt Bertelsen 0,71           0,71 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

Overkarls Bue Kruse Bak                      

Gde., Ove Karlsmøllevej 13                      

7b Krogen 2,52 del af 1         2,52 0 0 do   

Krogen,  9500 Hobro                      

Valsgår                        

                          

Samlet 
    3,22   0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0 0     

34 13m Kenn Haunstoft 3,23   1,90 0,23     3,23 206 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

Overkarls Dan Haunstoft                      

Gde., Ove                       
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1h Administrator: 1,15     0,95     1,15 65 0 do   

1c Kenn Haunstoft 8,86   0,02 4,47     8,86 59 0 do   

4 Lånhusvejen 5 1,74   1,69 1,74     1,74 0 0 OFN-28-01-1966 

Lånhus, 

Ove 
Krogen,  9500 Hobro                       

Samlet 
    14,98   3,61 7,39 0,00 0,00 14,98 330 0     

35 7a Irene Grønhøj 12,44 del af 1 0,03 0,77     12,44 0 0 Landbrug, OFN-28-01-1966 

7d Tommy Gert Grønhøj 1,95     0,04     1,95 0 0 do   

Krogen,  Karlsmøllevej 15                      

Valsgår 9500 Hobro                      

1e   0,61   0,02       0,61 0 0 do   

1q   0,01           0,01 0 0 OFN-28-01-1966 

Lånhus, 
Ove 

                        

Samlet 
    15,01   0,05 0,81 0,00 0,00 15,01 0 0     

36 7c Anne Lis Rode-Møller 0,81     0,26     0,81 0 0 FN-11-12-1961 

Krogen,  Jacob Andersen                      

Valsgår Lundbakvej 75                      

1f  9490 Pandrup 0,01           0,01 0 0 do   

Lånhus, Ove                         

Samlet 
    0,83   0,00 0,26 0,00 0,00 0,83 0 0     

37 6a Johansen og 2,92 del af 1         2,92 0 146 OFN-28-01-1966   

Krogen,  Mikkelsen I/S                  Ny ejer 

Valsgår Lipinvej 1                      

  9500 Hobro                      

Samlet 
    2,92   0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 0 146     

38 3b Merete Jannicke Haahr 5,14   1,14 1,12     5,14 0 206 FN-31-10-1964 

Krogen,  Benny Haahr                      

Valsgår Lånhusvejen 1                      

  9500 Hobro                       

Samlet 
    5,14   1,14 1,12 0,00 0,00 5,14 0 206     

39 6c Andelsboligforeningen 13,90     9,22 10,59   13,90 300 163 Privat andelsboligf. 

Krogen,  Ugledalen                  FN-18-04-1967 

Valsgår Administrators navn:                      

  Annette Blegvad                      

  Annettevej 7 B                      

  2920 Charlottenlund                     
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Samlet 
    13,90   0,00 9,22 10,59 0,00 13,90 300 163     

40 6b Otto Altenburg Lund  1,10     0,84 1,10   1,10 146 0 OFN-28-01-1966   

Krogen,  Nielsen                      

Valsgår Brahmsvej 26                      

  7500 Holstebro                       

                          

Samlet 
    1,10   0,00 0,84 1,10 0,00 1,10 146 0     

41 6d Ann Wilquin 0,96   0,41 0,92 0,96   0,96 56 0 FN-18-04-1967 

5b Poul Sejr Nielsen 3,76   0,94 1,11 2,06   3,76 41 0 do   

Krogen,  Lånhusvejen 2                      

Valsgår 9500 Hobro                      

                         

Samlet 
    4,72   1,35 2,03 3,02 0,00 4,72 97 0     

42 2f Lars Johansen 13,18   1,79 8,42 8,00   13,18 287 0 FN-11-12-1961 

6e Holding ApS 8,08     1,04     8,08 0 0     

Krogen,  Lipinvej 1                      

Valsgår 9500 Hobro                       

Samlet 
    21,26   1,79 9,46 8,00 0,00 21,26 287 0     

43 4b Anne Goul Rømsgaard  5,76   3,13 4,70 5,10   5,76 156 0 FN-31-10-1964 

Krogen,  Søndergaard                      

Valsgår Degnevænget 20                      

   9520 Skørping                      

                        

                        

  Jan Rømsgaard                      

  Blåkildevej 19                      

  9500 Hobro                      

                        

  Jakob Goul Rømsgaard                      

  Blåkildevej 24                      

  9500 Hobro                      

                          

Samlet 
    5,76   3,13 4,70 5,10 0,00 5,76 156 0     

44 1b Bodil Petra Otzen 2,57     0,16     2,57 0 0 OFN-28-05-1962 

Lånhus, 
Ove Lånhusvejen 3 

                     

  9500 Hobro                      
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Samlet 
    2,57   0,00 0,16 0,00 0,00 2,57 0 0     

45 1i Naturstyrelsen 10,57   3,69 6,21   8,24 10,57 555 328 OFN-28-05-1962 

Lånhus, Ove Møldrupvej 26                  Ny adresse 

  9520 Skørping                      

                          

Samlet 
    10,57   3,69 6,21 0,00 8,24 10,57 555 328     

46 1a LAAENHUS SELVEJENDE  76,18   10,97 26,08 57,75   76,18 1.156 4.778 FN-26-03-1966 

Lånhus, 
Ove INSTITUTION 

                     

  Lånhusvejen 8                      

  Røkkendal, 9500 Hobro                       

Samlet 
    76,18   10,97 26,08 57,75 0,00 76,18 1.156 4.778     

47                           

  Umatrikuleret areal 5,83   5,01 5,43        42     

                          

Samlet 
    5,83   5,01 5,43 0,00 0,00 0,00 0 42     

                         

    I alt 435,75   70,92 145,66 109,15 130,41 427,64 4.384 11.018    
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BILAG 2 

Budgetoverslag 

 

Dato: 18. december 2018 

Sagsbehandler: Kaare Kristensen 

 

 

 

Budgetoverslag for fredning af 

Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i 

Mariagerfjord Kommune 
 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid igen fredningsforslaget for Bakkelandet omkring 

Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune, i alt ca. 435 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. 

 

Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er 

erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse, jf. nbl. § 39 stk. 1, sidste punktum. Miljø- og 

Fødevareministeriet v. Naturstyrelsen ejer 10,57 ha, og Mariagerfjord Kommune ejer 0,53 ha af 

fredningsområdet. Hertil kommer umatrikulerede arealer, i alt 5,83 ha, for hvilke der heller ikke tilkendes 

erstatning. Det er således kun de 44 private lodsejere, som tilkendes erstatning for samlet 418,80 ha. 

 

Af det samlede, privatejede areal er 416,72 ha tidligere fredet, og der tilkendes derfor ikke grundtakst for 

dette areal. Herudover er det foreslået at medtage 2,08 ha i det fredede område. Arealet er omfattet af 

fredskovpligt i h.t. Skovloven, og der ydes derfor heller ikke grundtakst for dette areal. 

 

De lysåbne naturarealer, jf. forslagets § 3, udgør i alt 132,22 ha. Heraf er 126,22 ha omfattet af nbl. § 3 om 

beskyttede naturtyper. For disse arealer medfører forslaget ikke videregående restriktioner, og der skal 

derfor ikke tilkendes erstatning for denne del af de lysåbne arealer. 

 

De øvrige lysåbne arealer udgør i alt 99,47 ha, hvor der i h.t. forslaget § 3 ikke må anvendes flerårige, 

udsigtshæmmende afgrøder som juletræer, energipil o. lign. Ved beregningen af erstatningerne fragår 

16,19 ha, der er omfattet af nbl. § 15 om strandbeskyttelseslinje og § 18 om fortidsmindebeskyttelseslinje, 

idet forslaget ikke medfører videregående restriktioner for denne del af de øvrige lysåbne arealer. Desuden 

fragår 19,83 ha, som var omfattet af servitut I i Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966, som 

indeholdt et lignende forbud. 
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Endeligt skal der som følge af forslagets § 3 tilkendes erstatning for to skovbevoksede arealer, der udlægges 

med særlig drift. Der henvises til Fredning af arealer i Svartingedalen på Bornholm (sag nr. NMK-520-

00013). Her fastsættes erstatningen til 10.000 kr./ha. Sagsrejser vurderer, at de to fredningssager er 

sammenlignelige. For de øvrige skovbevoksede arealer indeholder forslaget ikke yderligere restriktioner, og 

der tilkendes derfor ikke erstatning for disse arealer.  

 

Areal, ha eller 

meter 

Regulering Erstatning  Bemærkninger I alt kr. 

2,45 ha Lysåbne 

naturarealer, ej 

nbl. § 3  

30.000 kr./ha Servitut II i OFN 

28.01.1966  

73.500 

3,55 ha Do. 30.000 kr./ha Græsmark eller 

natur i h.t. FN 

31.10 1964 

106.500 

63,45 ha Øvrige lysåbne 

arealer uden ekst.  

forbud mod 

flerårige afgrøder 

6.000 kr./ha  380.700 

12,00 ha Skov med særlig 

drift 

10.000 kr./ha Skøn på 

grundlag af 

terrænform og 

vegetationens 

karakter  

120.000 

11.018 m Eksisterende sti 

eller vej 

15 kr./m  165.270 

4384 m Ny sti 60 kr./m  263.040 

     

I alt    1.109.010 
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BILAG 3 

Bemærkninger til budgetoverslaget fra Miljøstyrelsen og          

Mariagerfjord Kommune  

 

Dato: 18.  december 2018 

Sagsbehandler: Kaare Kristensen 

 

 

 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger til budgetoverslag  

Modtaget i Danmarks Naturfredningsforening d. 5/12-2018 

_______________________________________________________________________ 

 

Til Danmarks Naturfredningsforening 

 

Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til budgetoverslaget. 

 

Venlig hilsen 

 

Else Marie Stamphøj  

biolog l Landskab og Skov 

+45 93 58 79 68 l ems@mst.dk  

Miljø- og Fødevareministeriet  

Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ems@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/
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Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til budgetoverslag  

Modtaget i Danmarks Naturfredningsforening d. 7/12-2018 

______________________________________________________________________ 

 

Hej Kaare 

  

Beklager, at vi ikke har fået svaret før fristens udløb. 

  

Jeg skal meddele, at Mariagerfjord Kommune tager budgettet til efterretning. 

  

Kommunen noterer sig, at der alene er tale om en høring af budgettet, ikke fredningsforslaget, og at 

budgettet er på baggrund af et foreløbigt fredningsforslag. Kommunen kan meget vel have bemærkninger 

til det endelig fredningsforslag mv. 

  

  

 

Venlig hilsen 

 

Anders Horsten 

Biolog 
 

  

  

Natur og Miljø - Natur 

Østergade 22 

9510 Arden 

Telefon: +45 97113000  

Telefon direkte: +45 97113625 

anhor@mariagerfjord.dk 

www.mariagerfjord.dk 

 

Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk 
Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse. 

Derfor sender vi mails til dig - og vil også bede dig sende mails til os -  via din digitale postkasse på  www.borger.dk 
Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse. 

 

  

mailto:anhor@mariagerfjord.dk
mailto:anhor@mariagerfjord.dk
http://www.mariagerfjord.dk/
http://www.mariagerfjord.dk/
mailto:sikkerpost@mariagerfjord.dk
mailto:sikkerpost@mariagerfjord.dk
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
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BILAG 4 

Redegørelse for eksisterende fredninger 

 

Dato: 18. december 2018 

Sagsbehandler: Kaare Kristensen 

 

 

 

 

Redegørelse for eksisterende fredninger 

I dette bilag redegøres der nærmere for de 8 gældende fredninger, som er nævnt i 

afsnit 4. Fredningerne er vist på kortbilag 4 med de nedenfor anførte numre. 

 

1. Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 om fredning af Kielstrup Sø 

med nærmeste omgivelser (Hovedfredningen). 

 

Fredningen omfatter bakkeområderne nord og vest for søen, og er opdelt i 3 

delområder, omfattet af hver sin servitut. 

Servitut I indeholder forbud mod bebyggelse og plantning af træer og buske 

(skovdrift), forbud mod opsætning af master, undtagen til lokal elforsyning, og andre 

skæmmende indretninger samt ændring af terrænformerne. 

Servitut II indeholder de samme forbud og desuden forbud mod al grusgravning, samt 

opdyrkning og kultivering, dog er afgræsning tilladt, og uden mulighed for 

dispensation. Arealerne skal forblive i naturtilstand, og fredningsmyndigheden 

(dengang Fredningsnævnet, nu Mariagerfjord Kommune) har ret til at foretage ”dertil 

sigtende foranstaltninger”, bl.a. at fjerne selvsået opvækst af nåletræer. 

Servitut III indeholder udelukkende et forbud mod bebyggelse. 

Inden for arealer, omfattet af servitutterne I og III, kan der med fredningsnævnets 

godkendelse af placering og udformning gives dispensation til bygninger, der er 

nødvendige for områdets drift. 

Karls Møllebæk må ikke udrettet, rørlægges eller forurenes, og der må ikke anlægges 

dambrug i området. 

Fredningen giver ikke offentligheden øget adgang til det fredede område og støjende 

adfærd er ikke tilladt. 
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2. Fredningsnævnet for Aalborgs Amtsrådskreds kendelse af 26. marts 1966 om 

fredning af matr. nr. 1a, Laanhus, Oue sogn. 

Fredningen omfatter Låenhustangen undtagen engarealerne ud mod Kielstrup Sø. 

Ejendommen må ikke bebygges undtagen i tilslutning til eller i umiddelbar nærhed af 

de bestående bygninger. Ved placering og farvevalg skal der tages hensyn til, at 

sådan ny bebyggelse syner mindst muligt i landskabet. Der må ikke opsættes boder, 

skure master eller andre skæmmende indretninger. Hensynet til landskabet gælder 

også ved placering ag nødvendige telefon- og elmaster. 

Terrænformerne må ikke ændres. 

På tre nærmere angivne områder langs Låenhusvejen må der ikke ske beplantning 

med træer eller anden udsigtshæmmende vegetation. På det østligste areal kan der 

dog drives planteskole, såfremt væksterne fjernes inden de når en højde af 1,25 

meter. Fredningsmyndigheden (se ovenfor) har ret til fjerne selvsåede træer og buske 

på disse arealer. 

Der kunne ikke opnås forlig om offentlighedens færdselret på Låenhusvejen, men 

ejeren erklærede, at man foreløbigt ikke ville modsætte sig en fortsættelse af kørsel 

med motorkøretøjer. Der tillægges derfor ikke offentligheden anden ret til færdsel, 

end den, som ejeren indrømmer. Vejen er fortsat åben. 

Afslutningsvis er det tilkendegivet, at fredningen tager sigte på at bevare 

ejendommen som et stykke uberørt natur. 

 

3. Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1962 om fredning af parceller af 

ejendommen 1b, Lånhuset, ved Kielstrup sø. 

 

Fredningen omfatter området omkring Lundshøj. På fredningstidspunktet var det 

opdelt i 7 parceller udstykket fra matr. nr. 1b. 6 af parcellerne er efterfølgende blevet 

sammenlagt til matr. nr. 1i, Lånhus, Ove. 

Ejendommene må ingensinde bebygges, udstykkes eller beplantes. På den 

tilbageværende del af matr. nr. 1b er det tilladt at erstatte det eksisterende hus med 

et nyt hus efter godkendelse af fredningsnævnet og i nøje tilslutning til bygningerne 

at anlægge en have indenfor en afstand af 50 meter fra bygningerne. En 

kampestensrække langs vestskellet skal opretholdes.  

 

Med undtagelse af haven skal området henligge uhegnet og i naturtilstand. Ændring af 

terrænformerne er ikke tilladt, og master skure, boder og andre skæmmende 

indretninger må ikke anbringes på området. 
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To oldtidshøje bør frilægges i en afstand af 10 meter fra højfod, så al træ- og 

buskbevoksning undtagen eg fjernes. Bestående enebærbevoksning bør opretholdes 

på hele området. 

Offentligheden har adgang til den nuværende matr. nr. 1i og med tilladelse fra ejeren 

til matr. 1b.  

Endeligt blev det bestemt, at de 6 parceller, der nu udgør matr. nr. 1i, skulle 

overtages af staten. Ejendommen ejes nu af Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

4. Fredningsnævnet for Aalborgs Amtsrådskreds kendelse af 11. december 1961 om 

fredning af ejendommen matr. nr. 1o, Lånhuset, ved Kielstrup sø. 

 

Fredningen omfatter en parcel af ovennævnte matr. nr. 1b og ligger syd for området 

beskrevet under 3. Ejendommen er efterfølgende overtaget af staten og indgår 

herefter i ovennævnte ejendom matr. nr. 1i. 

Der må med fredningsnævnets godkendelse bygges et enkelt hus, der ikke må 

udnyttes erhvervsmæssigt, der må ikke opsættes flagstænger, boder eller andre 

skæmmende indretninger og ikke anlægges have eller beplantes undtages lige 

omkring bebyggelsen. 

To oldtidshøje skal friholdes for træ- og buskbevoksning og stedse frilægges i en 

afstand af 5 meter fra højenes midte. 

 

5. Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 11. december 1961 om 

fredning af matr. nr. 1f, Laanhus, Oue sogn og matr. 7c, Krogen, Valsgård sogn.     

 

Fredningen omfatter et område beliggende op til det vestlige skel af matr. nr. 1b, 

Laanhus. 

Der må med fredningsnævnets godkendelse opføres en bygning, som ikke må 

anvendes erhvervsmæssigt. Grunden skal i øvrigt ligge uberørt, således at der ikke 

må anlægges have eller foretages beplantning, og der må ikke opsættes master, 

flagstænger boder og andre skæmmende indretninger, ligesom grunden ikke må 

hegnes. Ejer forpligter sig til ikke at flytte kampestensrækken i skellet mod matr. nr. 

1b. 

 

6. Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse, tinglyst 31. oktober 1964, 

om fredning af matr. nr. 3b og matr. nr. 4b, Krogen med tilhørende deklaration af 15. 

november 1966 om opførelse af et hus på matr. nr. 4b. 
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Fredningen omfatter et område, der ligger lige syd for de under 3 og 4 nævnte 

fredninger og som strækker sig ned til Mariager Fjord. 

Fredningen og deklarationen giver tilladelse til opførelse af to bygninger med 

nærmere angiven placering og udformning. 

Med undtagelse af et haveareal ved landbrugsbygningerne og en slørende beplantning 

af det ene hus skal området henligge i naturtilstand med ret til spredt beplantning, 

idet dog udsigtshæmmende beplantning kan fjernes af fredningsmyndigheden (se 

ovenfor). Tilbageværende landbrugsmæssig anvendelse skulle ophøre senest 1. 

november 1979 hvorefter denne del af området også skal henligge i naturtilstand eller 

som græsmarker. 

Master til elforsyning er tilladt, men andre master, flagstænger og lignende skal 

undgås. Det er tilladt at hegne med almindelige markhegn. 

Endeligt er der udlagt et areal til offentlig parkeringsplads. Pladsen er dog aldrig 

blevet realiseret. 

 

7. Fredningsnævnet for Aalborgs Amtsrådskreds kendelse af 11. december 1961 om 

fredning af matr. nr. 2f, Krogen. 

 

Fredningen omfatter et område vest for område 6 ud mod Mariager Fjord. 

Området må ikke yderligere bebygges eller udstykkes. Det er dog tilladt med 

fredningsnævnets godkendelse af udformning og placering at opføre tilbygninger. Det 

er ligeledes tilladt med nævnets godkendelse af placering at udstykke en parcel og 

ligeledes at bebygge denne med nævnets godkendelse af placering og udformning. 

Der må ikke opsættes boder, skure eller andre skæmmende indretninger, men diskret 

anbragte master til forsyning af ejendommen skal dog være tilladt. 

Der er ret til at udvinde grus til eget behov, ligesom dyrkning og beplantning af 

ejendommen stadig må finde sted. Der er ikke offentlig adgang, udover hvad ejer 

frivilligt tillader. 

 

8. Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 18. april 1967 om fredning 

af matr. 5b og 6c, nu 6c og 6d, Krogen. 

 

Fredningen omfatter et område vest for område 7 ud mod Mariager Fjord. 

 

Der må foretages tilbygninger til eksisterende landbrugsbygninger og opføres nye for 

driften nødvendige bygninger i umiddelbar tilknytning hertil. Det er ligeledes tilladt at 

opsætte læskure til kreaturer, der dog ikke må virke udsigtshæmmende. 
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Der kan ligeledes med fredningsnævnets godkendelse opføres tilbygning til den 

bestående sommerbolig. Herud over må der ikke foretage bebyggelse af nogen art ud 

over et enkelt hus også med nævnets godkendelse af placering og udformning. Til et 

sådant hus kan der foretages udstykning. 

Opsætning af skure boder, master og lignende skæmmende indretninger er ikke 

tilladt, Dog kan master til el og telefon opstilles med nævnets godkendelse, så der 

tages hensyn til landskabet. Almindelige markhegn og fårefolde er tilladt, men 

plankeværker må kun anbringes i umiddelbar tilknytning til bestående, lovlig 

bebyggelse. 

Markerne må dyrkes som hidtil og tilplantning er tilladt bortset fra et nærmere angivet 

område med lyngbevoksning, hvor fredningsmyndigheden (se ovenfor) har ret til at 

fjerne træ- og buskvækst. 

Grusgravning ud over til husbehov er kun tilladt med fredningsnævnets godkendelse. 
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BILAG 5 

Natura 2000 område H22 

 

Dato: 18. december 2018 

Sagsbehandler: Kaare Kristensen 

 

 

 

Natura 2000 område H22, Kielstrup Sø. Udpegningsgrundlag og Natura 

2000-planer.  

 

Udpegningsgrundlag. 

De naturtyper og arter, et Natura 2000 område er udpeget for at beskytte, udgør områdets 

udpegningsgrundlag. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede (markeret med *), hvilket medfører 

et særligt ansvar for beskyttelsen. 

Følgende naturtyper og arter udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område, Kielstrup Sø: 

Lysåbne naturtyper: 

Sandbanke (1110), Lagune* (1150), Strandvold med enårige planter (1210), Strandvold med Flerårige 

planter (1220), Strandeng (1330), Næringsrig sø (3150), Vandløb (3260), Tør hede (4030), Enekrat (5130), 

Kalkoverdrev* (6210), Surt overdrev* (6230), Tidvis våd eng (6410), Urtebræmme (6430), Hængesæk 

(7140), Kildevæld* (7220), Rigkær (7230). 

Skovbevoksede naturtyper: 

Bøg på mor (9110), Bøg på muld (9130), Skovbevokset tørvemose* (91Do), Elle- og askeskov* (91Eo). 

Lokalisering og udbredelse af de enkelte, dog ikke alle, naturtyper fremgår af kortbilag 5, Habitatområde 

H22 og habitatnaturtyper. 

Arter: 

Kildevældsvindelsnegl (1013), Skæv vindelsnegl (1014), Stor vandsalamander(1166), Gul stenbræk (1528). 

Til brug for udarbejdelsen af Natura 2000-planerne er til gennemført to basisanalyser af de enkelte 

naturtypers og arters bevaringstilstand. 

Basisanalyserne viser, at der er problemer for de lysåbne naturtyper og levestederne for arter tilknyttet 

lysåben natur og vandhuller på grund af tilgroning med vedplanter og høje urter. De vandafhængige 

naturtyper og levesteder er flere steder truede af unaturlige vandstandsforhold som følge af dræning og 

grøftning, og vandløb er truet af grødeskæring og vandløbsoprensning. Der er derfor kun en mindre del af 

de lysåbne naturtyper, der med en vedvarende nødvendig drift er i gunstig bevaringsstatus. For den øvrige 
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dels vedkommende skal der typisk iværksættes en større indledende forvaltningsindsats, før en vedvarende 

drift vil være tilstrækkelig til at sikre arealerne på sigt. 

Naturtilstanden for skovnaturtyperne er derimod gunstig, men en opretholdelse af tilstanden kan være 

betinget af, at dele af arealerne overgår til bæredygtig skovdrift eller udlægges som urørt skov. 

De udpegede arter er alle tilknyttet de vandafhængige naturtyper, og deres bevaringsstatus er derfor 

afhængig af de pågældende arealers naturtilstand. 

 

Natura 2000-planerne.  

I de gældende Natura 2000-planer er der fastsat følgende målsætninger: 

Overordnet målsætning: 

At naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Området udgør et 

sammenhængende naturområde bestående af kystlagunen Kielstrup Sø og dens kuperede omgivelser af 

skov, krat og lysåben natur med velegnede levesteder for gul stenbræk og de to arter af vindelsnegle. 

At Kielstrup sø samt de marine områder opnår god naturtilstand, hvilket forudsætter en god vandkvalitet. 

At de truede naturtyper sikres, øges og sammenbindes hvis muligt. Kildevæld samt levesteder for gul 

stenbræk og kildevindelsnegl sikres, at arealet øges hvis muligt, og der så vidt muligt skabes sammenhæng 

mellem forekomsterne. 

Rigkær og kildevæld inkl. levesteder for gul stenbræk og vindelsnegle prioriteres frem for unge ellesumpe. 

Tør hede samt kalkoverdrev og sure overdrev prioriteres frem for tætte enebærkrat. Lysåbne enebærkrat 

på hede eller overdrev er ønskeligt i dele af området. 

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, 

en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. 

 

Konkrete målsætninger for naturtyper og arter: 

 

Naturtyper og arter skal på sigt opnå gunstig bevaringsstatus. 

 For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandklasse I eller II (høj eller god tilstand) 

er målsætningen at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

 For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V (moderat, ringe eller dårlig 

tilstand) er målsætningen, at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås 

tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

 Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabil eller i fremgang, hvis naturforholdene 

tillader det. 
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 For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, 

at tilstanden og det samlede areal stabiliseres eller øges. 

 

For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig bevaringsstatus. 

Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres eller 

øges, således at der er grund for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsmuligheder for arterne. 

 

Modstridende naturinteresser: 

En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en nedprioritering af en 

anden naturtype eller art, og det er så nødvendigt at foretage et valg. 

Øgning af arealet med naturtyperne rigkær og kildevæld kan betyde en indskrænkning af arealet med 

naturtypen elle- og askeskov, som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. Hvor der er 

tale om unge birke- og ellesumpe, som enten er plantede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåben 

natur, prioriteres hensynet til at genskabe større sammenhængende arealer med rigkær. Gamle og 

veludviklede forekomster af elle- og askeskove skal dog som hovedregel bevares. 

 

Igangværende indsats. 

Indsatsen fra de tidligere planer (2010-2015) er videreført i planperioden for 2016-2021. 

I planperioden 2010-2015 er der indgået aftaler om tilskud til græsning/slæt på 127 ha, til forberedelse af 

græsning på 46 ha og til rydning på 24 ha. Der er desuden fjernet 11 spærringer i vandløbene og indgået 

aftaler om forundersøgelse til hydrologiprojekter på 36 ha. 

Der er desuden indgået aftale med en lodsejer om bæredygtig skovdrift på knapt 10 ha med 

bøgebevoksninger på muld. 

Endeligt har Naturstyrelsen på Miljø-og Fødevareministeriets areal ved Lundshøj udlagt 2 ha med 

bøgebevoksninger på mor som urørt skov og gennemfører desuden pleje af den lysåbne del, der er 

registreret som surt overdrev.   
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BILAG 6 
DN’s svar på Fredningsnævnets tilkendegivelse 
 
 
Dato: 18. december 2018 
Sagsbehandler: Kaare Kristensen 

 

 

 

Dato: 11. oktober 2018 

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, 

Sydøstlig del 

Nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Masnedøgade 20 

2100 København Ø 

Telefon: 39 17 40 00 

Mail: dn@dn.dk 

 

 

Vedr.: Fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø 

Ref. Deres sag FN-NJS-33-2016 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har d. 30. august 2018 modtaget en 

tilkendegivelse fra Fredningsnævnet angående fredning af Bakkelandet omkring 

Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune.  

 

Fredningsnævnet finder overordnet, at landskabet omkring Kielstrup Sø indeholder 

store landskabelige værdier med en væsentlig interesse for almenheden at kunne 

færdes i. Det er nævnets opfattelse, at set ud fra naturbeskyttelseslovens formål, vil 

det være en god ide, at etablere yderligere stier i området og skabe et 

sammenhængende stisystem omkring søen.  

 

Fredningsnævnet lader dog forstå, at der ikke er grundlag for at gennemføre 

fredningsforslaget i dets nuværende udformning. DN opfordres på denne baggrund til 

enten, at revidere forslaget på væsentlige punkter eller trække forslaget tilbage og 

lave et helt nyt. 

 

DN har, efter grundig overvejelse, valgt at følge nævnets første opfordring. Hermed 

følger således et revideret forslag hvori stiforløbet er omlagt og reduceret med hhv. 

515 m ny sti og 931 m eksisterende. Ændringerne vedrører følgende stier: 

 

1. Stien ved Karls Møllebæk på matr. nr. 7e og 3g Kielstrup By, Ove, 10c og 10e 

Krogen, Valsgård (lb. nr. 10, 13 og 23). 

2. Stien over Haunstofts ejendom på matr. nr. 1c og 1h Lånhus, Ove (lb. nr. 34). 



44 
 

3. Stien i slugten mellem Skovbovej og fjorden på matr. nr. 6e og 6c Krogen, 

Valsgård (lb. nr. 39 og 42).      

 

Ændringsforslag  

De ændrede stiforløb er beskrevet nedenfor og fremgår desuden af kortbilag 1. 

 

1. Stien ved Karls Møllebæk 

Det fremgår af Fredningsnævnets tilkendegivelse, at det forslåede stiforløb over og i 

nærheden af Karls Møllebæk går gennem et meget fugtigt område, der må antages at 

nødvendiggøre opsætning af bro eller lignende overgangsmulighed samt løbende 

betydelig vedligehold. DN har derfor følgende ændringsforslag til stiforløbet:  

• Passagen over Karls Møllebæk flyttes mod sydøst til eksisterende overgang 

ved gammel bro, se kortbilag 1.  

• Bakkestien udgår af det samlede stiforløb. Dette vil imødekomme de 

indsigelser der er indkommet fra Birgit og Steffen Nørgaard Hansen, lb. nr. 12.   

• DN anerkender, at passagen over Karls Møllebæk, også med den nye 

placering, vil gå gennem et fugtigt område på et ca. 50 meter langt stykke. 

DN medgiver desuden, at der er behov for etablering af en tørskoet passage. 

Ikke desto mindre er denne passage nødvendig, såfremt der skal skabes 

mulighed for et sammenhængende stisystem rundt om Kielstrup Sø. DN-

Mariagerfjord tilbyder derfor at yde et tilskud på op til 25.000 kr. til etablering 

at en overgang ved Karls Møllebæk i form af en bro/plankesti. 

 

 

2. Stien over Haunstofts ejendom 

Det fremgår af Fredningsnævnets tilkendegivelse, at det forslåede stiforløb over 

familien Haunstofts ejendom på matr. nr. 1c og 1h Lånhus, Ove vil være langt og 

stærkt indgribende i familiens privatliv. DN anerkender dette forhold. For at bibeholde 

et sammenhængende stisystem rundt om Kielstrup Sø har DN følgende 

ændringsforslag til stiforløbet: 

• Det foreslåede stiforløb på matr. nr. 1c Lånhus, Ove udgår af det samlede 

stiforløb og ændres på matr. nr. 1h Lånhus, Ove. 

• Nyt stiforløb fra p-pladsen på Lundshøj til Holtet på matr. nr. 12a Overkarls 

Gde., Ove, se kortbilag 1. 

• Som følge af stiens omplacering vil matr. nr. 1g Lånhus, Ove (lb. nr. 31) blive 

berørt af stien.  

• Stiens nye placering vil efter DN’s opfattelse imødekomme de indsigelser der 

er kommet fra lodsejer ift. privatlivets fred. Den nye forslåede placering er i 

langt højere grad placeret i statsejet skov, hvori der i forvejen er tilladt 

offentlig færdsel. Lodsejer vil med forslaget til den nye stiføring stadig blive 

berørt på matr. nr. 13 m. Denne strækning er dog langt kortere end det 

oprindelige forslag og meget mindre synlig fra beboelsesejendommen da 

stiforløbet fortrinsvis følger levende hegn eller anden bevoksning. 
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• Stiens nye placering vil ligeledes imødekomme kritikken omkring forstyrrelse 

af fugle- og dyrelivet i og omkring Kielstrup Sø, idet stien trækkes længere 

væk fra søen.  

 

3. Stien i slugten mellem Skovbovej og fjorden. 

Det fremgår af Fredningsnævnets tilkendegivelse, at det forslåede stiforløb mellem 

Skovbovej og fjorden går gennem stærkt kuperet og til dels fugtigt terræn og derfor 

må antage at frembringe betydelige praktiske problemer. DN accepterer, at det 

forslåede stiforløb ikke er anvendeligt og har derfor følgende ændringsforslag: 

• Det forslåede stiforløb mellem Skovbovej og fjorden trækkes tilbage.  

• DN foreslår, at stien fortsætter mod vest langs fjorden. Hvor stien når 

fredningsgrænsen kan offentligheden anvende eksisterende markvej mellem 

fjorden og Skovbovej.  

• Som følge af stiens omplacering vil matr. nr. 6b Krogen, Valsgård (lb. nr. 40) 

blive berørt af stien.  

• Dette stiforløb synes, at være acceptabelt for både DN og lodsejer jf. 

bemærkninger i Fredningsnævnets tilkendegivelse – punkt D7.     

 

 

DN håber, at Fredningsnævnet, på baggrund af ovenstående ændringsforslag, kan 

træffe en afgørelse, der beskytter landskabet og naturen i bakkelandet omkring 

Kielstrup Sø og samtidig forbedre offentlighedens adgangsforhold under hensyntagen 

til lodsejernes privatliv. Det understreges, at formålet med de forslåede nye stier er, 

at give offentligheden en adgangsret. Intentionen fra DN’s side er, at færdslen skal 

foregå til fods af simple trampespor, der kræver ikke store fine anlæg eller særlig 

vedligehold.         

 

 

 

Venlig hilsen 

Kaare Tvedergaard Kristensen 

  

Fredningsmedarbejder 

....................................................................  

  

Danmarks Naturfredningsforening 

Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

  

Tlf.: 31 15 79 64 

Mail: kaare@dn.dk 
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1. Indledning 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har udarbejdet fredningsforslag for 

Bakkelandet omkring Kielstrup Sø. Fredningsforslaget er beliggende i Mariagerfjord 

Kommune. 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) (Miljøvurderingsloven LBK nr. 448 af 10/05/2017) skal der jf. 
Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og 2 udarbejdes en miljøvurdering, for planer og 
programmer hvor disse enten fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til 

projekter eller medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.  

 
 

1.1 Ikke teknisk resume 
Forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø er miljøvurderet i henhold til 

afsnit II i Lov nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). Ifølge loven skal planer og programmer miljøvurderes, hvis 
gennemførelsen af planen kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 
Denne miljøvurderingen foretager en konsekvensvurdering i forhold til de tre emner; 

”Biologisk mangfoldighed”, ”Landskab” og ”Befolkningen herunder materielle goder og 

menneskers sundhed”. Det konkluderes på baggrund af denne konsekvensvurdering, 

at gennemførsel af fredningsforslaget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

ovenstående emner.   

 

1.2 Overordnet beskrivelse af Fredningsforslag for Bakkelandet omkring 

Kielstrup Sø 
Mariager Fjord og bakkelandskabet omkring fjorden udgør et af de mest storslåede 

landskaber i Danmark. Området blev derfor også udpeget af Miljøministeriet i 1984 

som et af landets større nationale naturområder. 

Et af de mest markante partier langs fjorden er landskabet omkring Kielstrup Sø, som 

skærer sig ind imellem bakkerne på fjordens nordside, omtrent lige over for Mariager. 

Den altovervejende del af det område, der indgår i dette fredningsforslag, blev derfor 

allerede fredet i perioden 1961 til 1967 ved 8 fredningskendelser.  

Det er Naturfredningsforeningens opfattelse, at kendelserne på grund af deres 

forskellige indhold og udformning ikke er tilstrækkelige til at beskytte og varetage 

områdets store landskabs- og naturværdier. Foreningen mener derfor, at der er behov 

for med en ny fredning at sikre, at disse værdier kan beskyttes og forvaltes på en 

helhedsorienteret måde. En samlet fredning vil desuden medføre en forenkling, der 

gør fredningen nemmere at overskue både for myndighederne og for de enkelte 

lodsejere.   

Det er ligeledes foreningens opfattelse, at de eksisterende fredninger ikke i 

tilstrækkeligt omfang tilgodeser offentlighedens muligheder for at færdes og opholde 

sig i området. For at øge offentlighedens muligheder for at opleve områdets store 
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natur- og landskabsværdier indeholder fredningsforslaget derfor også forslag til 

sikring af de eksisterende adgangsmuligheder, til udlæg af nye stier og til sikring af 

eksisterende udsigtskiler.   

Fredningsområdet omfatter i alt 435,73 ha 

Fredningen har til formål at: 

- At bevare og forbedre områdets landskabsværdier, herunder at fastholde og om 
muligt øge de åbne arealer til gavn for oplevelsen af landskabets former og for 

udsigtsmulighederne.   
 At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for 

plante- og dyrelivet. 

 At sikre og forbedre offentlighedens adgang samt muligheder for at færdes og 
opholde sig i fredningsområdet. 

- At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som 
området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende 

udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 22, Kielstrup Sø. 

 

1.3 Geografisk afgrænsning 
Fredningsforslaget er beliggende i Mariagerfjord Kommune. Forslagets fysiske 

udstrækning fremgår af forslagets kortbilag 1, som er gengivet på nedenstående 

billede. Arealer udenfor fredningsgrænsen vil ikke blive berørt af forslaget, og indgår 

derfor ikke i miljøvurderingen. 

 

 

Kort 1. Fredningskort for Bakkelandet omkring Kielstrup Sø.  
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1.4 Afgrænsningsrapportens indhold 
Danmarks Naturfredningsforening har forud for udarbejdelsen af denne miljøvurdering 
udarbejdet en afgrænsningsrapport, der har været i høring i perioden fra den 15. 

november til den 13. december 2018 hos følgende potentielt berørte myndigheder: 
 
• Miljø- og Fødevareministeriet – Miljøstyrelsen & Naturstyrelsen 

• Mariagerfjord Kommune 
 

Der er indkommet 1 høringssvar i høringsperioden. Svaret er fra Miljøstyrelsen, der i 
mail d. 12. december tilkendegiver at de ikke har bemærkninger til det fremsendte 
afgrænsningsnotat. 

 
På baggrund af høringen afgrænses de væsentligste emner i miljørapporten til 

følgende 
emner: 

 Biologisk mangfoldighed  

 Landskab 

 Befolkningen herunder materielle goder og menneskers sundhed 

 

1.5 Forhold til andre planer og programmer 
Som led i Miljøvurderingen vurderes fredningsforslagets potentielle konflikter med 

andre planer. Miljøvurderingen belyser fredningsforslaget i forhold til nedenstående 

planer:  

Landsplansforhold: 

 Hele fredningsområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen.  

 Natura 2000-plan 2016-2021 Kielstrup Sø (nr. 22) 

Kommuneplanforhold 

 Mariagerfjord Kommuneplan 

Lokalplanforhold 

 Lokalplan 9.1 for et område til offentlige formål 

Der skal endvidere tages hensyn til på hvilket trin fredningsforslaget befinder sig i 

planhierarkiet. 

Fredningsforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende planforhold. 

Der henvises til fredningsforslagets kap. 4 Frednings- og planmæssige forhold, hvori 

der er redegjort for fredningsforslagets forhold til andre planer og programmer. 

 

1.6 Alternativer, herunder 0-alternativet 
Miljørapporten opstiller alternativer for områdets udvikling uden 

fredningsinstrumentets forvaltningsmuligheder – altså det scenarie hvor kun den 

gennerelle lovgivning finder anvendelse på området.  
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Derudover medtager miljørapporten 0-alternativet som referenceramme for at kunne 

sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden gennemførsel af 

fredningsforslaget. 

0-alternativet fastlægges som den situation hvor de eksisterende fredninger omkring 

Kielstrup Sø videreføres som forvaltningsgrundlag. 

 

1.7 Metode til miljøvurderingen 
Fredning som planværktøj udmærker sig særligt ved, dets evne til bevare en given 

tilstand. En fredning kan, så at sige, forhindre at samfundsmæssige værdier går tabt 

ved at nedlægge forbud mod tilstandsændringer. På den måde kan særligt 

beskyttelsesværdige landskaber, naturområder ol. beskyttes mod ødelæggelse.  

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som 

med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle viden og gængse 

vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad planen 

eller programmet indeholder, på hvilket trin i et beslutningsforløb planen eller 

programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet 

trin i det pågældende forløb. 

Gennemførsel af fredningsforslaget følges op af plejeplaner hvor det vil være op til 

kommunen, at foretage en vurdering af påvirkninger og afværgeforanstaltninger på et 

mere konkret niveau. I sagens natur vil konsekvensvurderingen derfor være 

afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de 

konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede 

planlægning. 

 

2. Konsekvensvurdering - Biologisk mangfoldighed 

Det foreslåede fredningsområde indgår som en del af Natura 2000-område nr. 22 - 

Kielstrup Sø, hvor Danmark er forpligtet til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de 

naturtyper og arter, som habitatområdet er udpeget for.  

Trusler mod områdets naturværdier er jf. Natura 2000 planen hhv. atmosfærisk 

kvælstofdeponering og/eller næringsstofbelastning fra omkringliggende, gødskede 

landbrugsarealer. For mange af de lysåbne naturtyper, gælder at arealerne er små og 

i mange tilfælde ligger isolerede. For lysåbne naturtyper og levesteder for arter 

tilknyttet lysåben natur og vandhuller er der problemer med tilgroning med vedplanter 

og høje urter, ligesom invasive arter og problemarter er en trussel for naturværdierne 

flere steder i området. De vandafhængige naturtyper og levesteder er flere steder 

truet af unaturlige vandstandsforhold som følge af dræning og grøftning.  

Fredningsområdets naturværdier er i vidt omfang sikrede via Natura 2000, men med 

en fredning vil rammevilkårene for områdets rige dyre- og planteliv, også for arter der 

ikke er omfattet af udpegningsgrundlaget, blive endnu bedre, ligesom der bliver bedre 

muligheder for at gennemføre naturpleje og regulering af offentlighedens adgang. 
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Fredningsbestemmelserne skaber forbedrede plejemuligheder og grobund for, at 

efterfølgende plejeplaner koordineres med Natura 2000 planerne. Det vurderer 

således, at fredningsforslagets gennemførelse vil understøtte Natur 2000 

planlægningen og kan medvirke til, at skabe gunstig bevaringsstatus for områdets 

naturtyper og arter. 

2.1 Stiforslag 
Fredningsforslaget foreslår etablering af ny sti på kortere strækninger i Natura 2000 

område nr. 22, se kort 1. Derfor er fortaget en konsekvensvurdering af stiens 

påvirkning af de naturtyper og arter (biologisk mangfoldighed), som udgør 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Der henvises til fredningsforslagets 

bilag 5 for udpegningsgrundlaget. Stiforslaget vil berøre følgende habitatnaturtyper: 

 Bøg på muld (9130) 

 Surt overdrev (6230) 

 Bøg på mor (9110) 

 Elle og askeskov (91E0) 

 Rigkær (7230) 

 

 Kort 1. Fredningsforslagets placering af hhv. ny sti (rød) og eksisterende sti (grøn) i forhold til habitatnaturtyperne i Natura 2000 
område nr. 22. 

Stien skal jf. fredningsbestemmelserne etableres som trampespor eller slåede stier og 

færdsel skal ske til fods. Der er således ikke behov for anlægsarbejde i forbindelse 

med etablering af stien på de tørre lysåbne naturtyper og skovnaturtyper. Det 
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vurderes således at ny sti gennem disse naturtyper ikke vil medføre en væsentlig 

påvirkning af disse. 

På strækningen vest for Kielstrup Sø mellem Lundshøj og Skovstien vil stiforslaget ved 

Karls møllebæk krydse to forskellige våde naturtyper, hhv.: 

 Elle- og Askeskov (ca. 15 m)   

 Rigkær (ca. 30 m) 

Her er det nødvendigt at etablere en tørskoet passage på ca. 45 m, se kort 2. Stien 

skal etableres under hensyntagen til hydrologien i området og må ikke hindre 

vandgennemstrømningen i rigkæret. Etablering må således ikke ske ved opfyld, men 

bør i stedet være en boardwalk eller trædesten. Den endelige udformning, placering 

og etablering af passagen over Karls Møllebæk fortages af plejemyndigheden. 

Sagsrejser kan således ikke fastlægge den endelige udformning af passagen. I stedet 

henvises til det gode eksempel som i Natura 2000 område nr. 166 -  Røsnæs, Røsnæs 

Rev og Kalundborg Fjord, hvor der via trædesten og en planke på en skånsom måde 

er etableret en sti gennem habitatnaturtypen rigkær, se billede 1. Sagsrejser vil 

således anbefale en lignende løsning til passagen over Karls Møllebæk.  

 

 

Kort 2. Forslag til ny sti over Karls møllebæk. Stien (rød) krydser de to våde naturtyper rigkær og elle- askeskov. 

Endeligt henstilles til, at plejemyndigheden til en hver til er forpligtiget til at foretage 

en vurdering af potentielle levesteder for beskyttede arter. Jf. Naturbeskyttelseslovens 

§ 29 må de dyrearter, der er nævnt i lovens bilag 3, ikke forsætligt forstyrres med 

skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle 
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livsstadier af de omfattede dyrearter. Ligeledes må yngle- eller rasteområder for de 

arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, ikke beskadiges eller ødelægges. 

 

2.3 Konklusion vedr. Natura 2000 området og dets udpegningsgrundlag 
Det vurderes på baggrund af denne konsekvensvurdering, at stien ikke vil medføre en 

væsentlig påvirkning af de arter og naturtyper der udgør udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000 området (biologiske mangfoldighed). 

  

  
Billede 1. Eksempel på hvordan en sti kan etableres på en skånsom måde gennem habitatnaturtypen rigkær. Billedet er fra Natura 
2000 område nr. 166 – Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. 
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3. Konsekvensvurdering - Landskab 

Fredningsområdet besidder store landskabelige kvaliteter og er i kommuneplanen 

udpeget til bevaringsværdigt landskab.  

Fredningsforslaget skal jf. frednings formål bevare og forbedre områdets 

landskabsværdier, herunder at fastholde og om muligt øge de åbne arealer til gavn for 

oplevelsen af landskabets former og for udsigtsmulighederne. Landskabet bliver med 

fredningens gennemførelse yderligere beskyttet mod tilstandsændringer som eks. 

tekniske anlæg, terrænændringer, bebyggelse, beplantning mv.  

Fredningsforslaget foreslår derudover etablering af ny sti. Stien skal jf. 

fredningsbestemmelserne etableres som trampespor eller slåede stier og vil derfor 

ikke påvirke den landskabelige oplevelse. 

På den nye sti begrænses færdslen til fodgængere. Dette vil dels give mindre færdsel i 

området og samtidig sikre, at færdslen er ”stille og rolig”.  Dertil er der lagt stor vægt 

på, at den nye sti forbinder eksisterende veje og indgår i det samlede overordnede 

stisystem i regionen.  

 

3.1 Konklusion vedr. landskab 
Det vurderes på baggrund af denne konsekvensvurdering, at landskabsbeskyttelsen 

forstærkes ved fredningsforslagets gennemførsel og at stien ikke vil medføre en 

væsentlig påvirkning af de landskabelige bevaringsværdier. 

Endeligt kan fredningen varetage de landskabelige og rekreative interesser, som ikke 

er sikrede automatisk forvaltningen af Natura 2000-området. 

 

4. Konsekvensvurdering – Befolkningen, levevilkår, materielle 

goder og menneskers sundhed 

Menneskers trivsel er i høj grad påvirket af mulighederne for motion og ophold i 

naturen. Man kan bruge naturen og det åbne land til at få koblet af fra hverdagens 

stress og jag og skabe rum til ro og fordybelse. Effekten af natur og friluftliv kan 

måles i borgernes livskvalitet og sundhed1. 

Offentligheden har i dag begrænset adgang til Kielstrup Sø og dens omgivelser.   

Fredningsforslaget skal jf. fredningsforslagets formål skabe mulighed for etablering af 

en sti ved Esrum Sø. Stien skal etableres som en rekreativ sti, der er tilpasset natur 

og landskab. Stien foreslås etableret som en rekreativ sti, hvor brugernes oplevelse af 

natur, kultur og landskab prioriteres højt, og hvor hensynet til naturen og hver enkelt 

grundejer er tungtvejende.  

Det er hensigten at stien skal underlægge sig naturen, hvilket medfører at cykler må 

trækkes på de nye stier. I forbindelse med stien anlægges, bør der skiltes med stiens 

                                                           
1 https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/79840/hftetfriluftsliv1.pdf 
 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/79840/hftetfriluftsliv1.pdf
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færdselsregler. Endeligt er det muligt for plejemyndigheden at opsætte skiltning, som 

formidler karakteristiske forhold i natur- og kulturlandskabet omkring Kielstrup Sø. 

4.1 Konklusion vedr. befolkning, levevilkår mm.  
Det vurderes på baggrund af denne konsekvensvurdering af fredningsforslagets 

gennemførsel vil give offentligheden forberedende muligheder for at opleve naturen 

og landskabet i området. Det forslåede stiforløb vil skabe bedre muligheder for at 

opleve naturen og landskabet. Desuden åbner fredningsforslaget mulighed for at 

skabe et sammenhængende stisystem omkring Kielstrup Sø hvilket forventes at, 

påvirke de rekreative interesser i området positivt.  

 

5. Overvågning 
Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag som følge af fredningsforslaget. 

Plejemyndigheden har dog mulighed for at monitere udviklingen og foretage aktive 

beskyttelses- og plejetiltag via plejeplanen. 

 

 

 

 

 


