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Baggrund  
Aalborg kommune og Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk. 3, forslag til fredning af Skanseparken og Østre Anlæg i 

Aalborg kommune.  

Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling med en betydelig befolkningstilgang hvert år. I løbet 

af 2016 og 2017 var befolkningstilvæksten i Aalborg By og Nørresundby således ca. 2.500 borgere 

om året, og byen oplever fortsat en befolkningstilvækst. Befolkningstilgangen øger både 

efterspørgslen på brug af byens parker og presset på arealinddragelse i byens grønne områder. Med 

en øget befolkningstilgang og byfortætning har det stor betydning, at kommunen kan fastholde og 

udvikle byens parker.  

Flere borgere i byen betyder også større slid på byens parker. Det er derfor afgørende, at kommunen 

aktivt forholder sig til afholdelse af større arrangementer i parkerne. 

 

Gennem fredning ønsker Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening at sikre byens 

parker for eftertiden som grønne arealer med et rekreativt sigte. Fredningerne skal ses som en 

langsigtet planlægning og en investering i fremtiden, der rækker ud over skiftende tiders vekslende 

kortsigtede interesser.  

 

Målsætningerne for en fredning af parkerne er således at fastholde Skanseparken og Østre Anlæg 

som offentligt tilgængelige grønne og rekreative områder for fremtiden, således at befolkningen har 

adgang til alsidige natur- og rekreative områder i byen og mulighed for at udøve et aktivt friluftsliv. 

 

  

Kronetag i Skanseparken  
 

.   

Haverum (t.v.) og bøgehøjskov (t.h.) i Skanseparken.        
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Fredningsforslagets afgrænsning og omfang 
Både Skanseparken og Østre Anlæg ligger centralt i byen nær Aalborg og Nørresundby centrum, jf. 

oversigtskortet bilag 1.  

Parkerne ejes i dag helt overvejende af Aalborg Kommune og har en samlet størrelse på ca. 13,2 ha, 

jf. areal og lodsejerliste bilag 5. 

Fredningsgrænserne følger parkernes nuværende afgrænsninger, jf. fredningskortene bilag 2 og 4.  

 

 

Pergola og bassin med springvand, havfrue på Fisk, i Østre Anlæg. 
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Beskrivelse af Skanseparken og Østre Anlæg 
Parkerne er i sin tid anlagt som offentlige lystanlæg, åndehuller og mødesteder for byens borgere, 

hvor de kunne opleve naturen og nyde fritiden i idylliske omgivelser. De første træplantninger i 

Skanseparken blev påbegyndt i starten og midten af 1800-tallet, hvor private initiativer plantede træer 

med almennyttigt formål.  

Senere - i starten af 1900-tallet - voksede byen markant i et enormt byggeboom og bl.a. 

Øgadekvarteret opstod som tæt bebygget af etageejendomme. Tilbage var den gamle lergrav, som 

havde været en stor del af byggeriet. Lergraven blev på kommunalt initiativ omdannet til rekreativt 

anlæg til glæde for de mange familier, der boede i de tæt bebyggede arbejderkvarterer.  

Hver især tager de to parker udgangspunkt i forskellige geologiske udgangspunkter, der er 

karakteristiske for Aalborg: bakketoppene og råstofgravene.  

Skanseparken, der ligger på en af de karakteristiske bakketoppe med udsigter ud over det omgivende 

landskab, har en stor betydning i den lokale krigshistorie og selvforståelse.  

Østre Anlæg er en omdannet råstofgrav. Råstofgravene findes overalt i og omkring Aalborg, og netop 

de forekomster har haft stor betydning for byens udvikling. 

Alligevel har de begge karakter af byparker. De udgør velplanlagte anlæg med klassiske 

havearkitektoniske træk, springvand eller bassiner, alleer, plæner og store gamle træer. Selvom 

meget har ændret sig, er disse parker i den tætte by stadig af stor værdi for byen og borgerne. De er 

både åndehul og frirum, men også en historisk og landskabelig fortælling og fælles reference mellem 

generationer. Samtidig er områderne med til at skabe lommer, der understøtter byens biologiske 

mangfoldighed. Også her er kontinuiteten og arealernes størrelse af betydning. Især muligheden for 

at fastholde arealerne, som rekreative grønne områder og sikre beplantningen gode muligheder for at 

blive gammel, vejer højt. 

Formålet med at sikre parkerne i deres nuværende udstrækning, som grønne områder i den tætte by, 

er at sikre og muliggøre en forbedring af deres rekreative, landskabelige og biologiske værdier under 

hensyntagen til den historiske bagrund for områdernes nuværende udformning, samt at muliggøre en 

forbedring af biodiversiteten i områderne.  

  

Sommer og vinter i Østre Anlæg med vandgraner langs søens brinker samt Øgadekvarterets 

etageejendomme omkring parken.      
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Lovgivning mv.  
 

Forhold til international beskyttelsesbestemmelser 

Parkerne indgår som levested for byens bestand af flagermus, som alle er opført på EU-

habitatdirektivets bilag IV og beskyttede efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Især har parkerne 

betydning som ledelinje og fødesøgningsområde for Vandflagermus, Dværgflagermus, og 

Sydflagermus, som er de mest almindelige og udbredte flagermusarter i og omkring Aalborg by. 

Parkernes gamle træer med hulheder i grene og stammer kan desuden fungere som rasteområder og 

ynglekolonier for flagermus, og i forbindelse med dyrenes overvintring og oversomring. 

 

Fortidsminder 

Skanseparken rummer en ca. 64 x 64 meter fireoddet stjerneskanse, med volde, der hæver sig indtil 

ca. 2,5 m over det nærmest terræn. Skansen har status, som et fredet mindesmærke og må ikke 

fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller 

henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Skansen må dog anvendes 

til park i samme omfang som hidtil, jf. museumslovens § 29 e, der forvaltes af Slots- og 

Kulturstyrelsen, og med Nordjyllands Historiske Museum som ansvarlig for tilsyn af lokaliteten og 

Aalborg Kommunen som ansvarlig for pleje af fortidsmindet.  

Grænsen for det fredede mindesmærke følger foden af skansens bevarede yderværker. Det fredede 

areal måler i øst-vest indtil 115 m, og i nord-syd indtil 104 m. Det fredede areal er tinglyst på 

matriklen. Se kortbilag 3. 

Skansen afkaster en 100 meter beskyttelseslinje, jf. Naturbeskyttelseslovens §18, der forvaltes af 

kommunen. Se kortbilag 3.  

 

Fredsskov  

Skanseparken er mod nord, øst og vest afgrænset af fredskov, jf. Lov om skove § 3, stk. 3, mens 

træerne i Skanseparkens mere kultiverede centrale- og sydlige dele ikke er pålagt fredskovpligt. Se 

kortbilag 3.  

 

Skovbevoksning i Skanseparken. 
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Fredningsbestemmelser  
 

Generelle bestemmelser  

 

§ 1 Fredningens formål 

Formålet med fredningen er  

• at sikre området som offentligt tilgængeligt parkområde, 

 

• at sikre områdets kulturhistoriske, havearkitektoniske og rekreative værdier, herunder 

undervisningsmæssige formål, under hensyntagen til områdets naturmæssige indhold og 

landskabelige baggrund, og  

 

• at sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som grøn rekreativ bypark, herunder med 

mulighed for at udvikle parkernes indhold, så det kan imødekomme de mange brugeres 

skiftende ønsker og behov, og øge parkernes naturindhold og biodiversitet. 

 

§ 2 Bevaring af området 

Fredningsområdet skal bevares som offentlig bypark.  

Området skal fremtræde varieret og oplevelsesrigt med mulighed for rekreative- og natur oplevelser 

med plads til både ro og fordybelse, leg og bevægelse, og med mulighed for at opleve årets gang og 

byens dyre- og planteliv.   

 

§ 3 Arealernes drift 

Parkernes drift og pleje reguleres efter en godkendt plejeplan, dog kan almindelig drift, 

vedligeholdelse, renovering og udskiftning af eksisterende inventar og beplantning ske løbende.   

Anvendelse af pesticider er ikke tilladt. 

 

§ 4 Gamle træer  

Træer, der er over 50 år gamle, skal så vidt muligt bevares, og må kun fældes af sikkerhedsmæssige 

hensyn. Risikotræer skal i første række søges håndteret ved fjernelse af farlige grene. I sidste ende 

skal træernes centrale vedmasse (stammen) bevares til naturlig henfald i parkerne gerne som 

stående træruiner, eller de skal genanvendes i parken som fritliggende stammer, insekthoteller eller 

lignende efter evt. fældning.  

Fuldstændig fjernelse af træer over 50 år kan kun ske i ekstraordinære situationer og kræver 

Fredningsnævnets tilladelse. 
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Eksempel på bevaret træruin i Skanseparken.         

 

§ 5 Byggeri og tekniske anlæg/ installationer  

Ny selvstændig bebyggelse og tilbygninger til eksisterende bebyggelse kræver Fredningsnævnets 

tilladelse. Det samme gør ombygninger, der ændrer en bygnings ydre fremtræden. Dog kan 

plejemyndigheden foretage ombygninger og mindre tilbygninger under 10 m2, som har sammenhæng 

med områdets drift og funktion som offentlig park.  

Etablering af faste anlæg, større skulpturer og konstruktioner kræver Fredningsnævnets tilladelse. 

Dog kan der i henhold til en godkendt plejeplan etableres mindre anlæg, som understøtter den 

rekreative anvendelse af parkerne. Det kan eksempelvis være motionsredskaber, legeredskaber, 

borde og bænke, skraldestativer og enkelte mindre skulpturer. 

Etablering af sportsanlæg er ikke tilladt.  

Permanent belysning langs veje og større stier og rekreative anlæg i parkerne kan etableres i henhold 

til en godkendt plejeplan (jf. § 12). 

Stisystemet skal understøtte den rekreative anvendelse. Der må ikke etableres yderligere veje og 

parkeringsanlæg i området.  

Ændringer af parkernes eksisterende stiforløb, etablering af nye stier og justeringer af parkernes 

eksisterende veje kan ske i henhold til en godkendt plejeplan (jf. § 12). Dog kan plejemyndigheden 

foretage løbende renovering og mindre justeringer af forløbet af parkernes eksisterende veje og stier, 

hvis det er nødvendigt for parkernes drift og formål. 

Der må opsættes informationstavler til formidling af fredningen samt understøttelse og formidling af 
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parkerne på foranledning af plejemyndigheden. 

Nyetablering og udskiftning af infrastruktur under terræn som kræver, at der graves igennem 

parkerne, f.eks. etablering af elinstallationer, vandrør o.l., kan ske med plejemyndighedens tilladelse. 

Uanset dette har ledningsejerne fri adgang til at afhjælpe uopsættelige fejl eller utætheder på 

eksisterende ledninger i parken straks og uden forudgående tilladelse fra plejemyndigheden, f.eks. 

ved reparation af varme- og gasledninger. Herunder har ledningsejerne fri adgang til, i fornødent 

omfang, at færdes med materiel og maskiner, og afspærre arbejdsområdet.   

I forbindelse med ledningsarbejder skal plejemyndigheden snarest muligt underrettes om, at der 

pågår eller er foretaget gravning i parken. 

 

§ 6 Terrænændringer 

Der kan efter en godkendt plejeplan tillades terrænreguleringer, hvis formålet er knyttet til fredningens 

formål, eksempelvis etablering af en stenhøj eller en mindre sø.  

 

§ 7 Offentlighedens adgang 

Offentligheden har ret til at færdes overalt i parkerne. Plejemyndigheden kan dog begrænse retten til 

færdsel i bestemte områder af parkerne, hvis det er begrundet i parkens drift eller publikums 

sikkerhed. 

Det er ikke tilladt at foretage afspærring/hegning i parken i forbindelse med afholdelse af 

arrangementer.  

Der kan ikke åbnes for ny adgang fra private ejendomme til de enkelte parker.  

 

§ 8 Afholdelse af arrangementer 

1. Plejemyndigheden kan tillade afholdelse af udendørsarrangementer af bred folkelig 

interesse i parkerne, hvor parkens rammer som sådan er med til at understøtte 

arrangementet.  

 

Herunder kan Plejemyndigheden tillade større arrangementer i parkerne fordelt på 

maksimalt 20 arrangementdage om året og maks. 2 arrangementer per måned.  

Ved større arrangementer forstås annoncerede eller på anden vis organiserede 

arrangementer med en samlet arealstørrelse af tilhørende udstyr som telte, boder, scener, 

toiletvogne og lignende på mere end 5000 m2, da sådanne arrangementer medfører støj 

og et stort slid.  

 

2. Indenfor parkernes robustområde kan plejemyndigheden tillade afspærring/hegning i 

forbindelse med afholdelse af arrangementer.   

 

3. I forbindelse med afholdelse af større arrangementer i parkerne, jf. §8, stk. 1, kan 
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plejemyndigheden tillade opstilling af større konstruktioner indenfor parkens 

robustområde jf. fredningskortet bilag 2 og 4. Med større konstruktioner menes f.eks. 

scene, toiletvogne, containere.  

 

4. Plejemyndigheden kan tillade opstilling af mindre konstruktioner såsom telte og boder i 

parkerne, udenfor områderne fritaget for arrangementer, og udenfor træernes drypzone/ 

trækronens projektion (kronebredden) og minimum 3 meter fra træernes stammer.  

 

5. Parkernes områder fritaget for arrangementer, skal friholdes fra opstilling af faciliteter, jf. 

fredningskortet bilag 2 og 4.   

 

 
Idrætsanlæg i Østre Anlæg ligger i parkens robustområde.  

 

1.  
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Rosenhaven og stenhøjen i Østre Anlæg er fritager for arrangementer. 

 

 

 

 

§ 9 Motoriseret kørsel 

Motoriseret kørsel i parkerne er ikke tilladt. 

Dog kan plejemyndigheden tillade kørsel ad parkernes faste kørespor, herunder kørsel i relation til 

arrangementer i parkerne (jf. §7 og § 9, stk. 1). Der skelnes i den forbindelse imellem kørsel med 

lette- og tunge køretøjer, jf. fredningskortet bilag 2 og 4. Ved tunge køretøjer forstås køretøjer over 

3500 kg. 

Motoriseret kørsel, standsning og parkering udenfor parkernes faste kørespor er ikke tilladt, dog kan 

handicappede benytte mindre eldrevne køretøjer, og plejemyndigheden kan tillade nødvendig kørsel 

med tunge køretøjer og maskiner i forbindelse med renovering, drift og vedligehold af bygninger og 

tilhørende tekniske anlæg der grænser op til parkerne.  

Plejemyndigheden har ret til at parkere og køre med tunge køretøjer og maskiner overalt i 

fredningsområdet i forbindelse med parkernes drift og vedligehold.  
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Særbestemmelser for de enkelte parker  

Uanset de generelle bestemmelser gælder de specifikke bestemmelser for de enkelte parker, 

henholdsvis Østre Anlæg og Skanseparken.  

 

§ 10 Østre Anlæg 

1. Plejemyndigheden kan anvende området ved mandskabshuset i Østre Anlægs 

nordvestlige del til oplagsplads for parkens og Øgadekvaterets grønne drift, f.eks. til oplag 

af jord, sten og grus, samt kompostering af blade, afklip, jf. fredningskortet bilag 4. 

 

2. Plejemyndigheden kan skabe en åben forbindelse ved etablering af et trappeanlæg eller 

lignende, imellem Østre Anlægs østlige del og Sankt Markus Kirkens forplads 

(Markuspladsen) efter en godkendt plejeplan, jf. fredningskortet bilag 4.  

 

 

§ 11 Skanseparken 

1. Plejemyndigheden kan tillade nødvendig afspærring omkring skydebanen i forbindelse 

med afholdelse af fugleskydning, jf. fredningskortet bilag 2.      

 

2. Motoriseret kørsel og parkering for offentligheden er tilladt indenfor den eksisterende p-

plads jf. fredningskort bilag 2.  

 

3. Plejemyndigheden kan lukke stier og foretage mindre terrænændringer ved tilførsel af 

materiale (jord, grus, sten, flis ol.) til Skanseparkens stier og terræn, som følge af slid, 

erosion og blottede trærødder i det kuperede terræn.  

 

4. Uagtet § 4 kan plejemyndigheden foretage beskæring, udtynding eller rydning af træer og 

buske i Skanseparkens udsigtskiler efter en godkendt plejeplan, jf. fredningskortet bilag 3.  

 

5. Uagtet § 4 kan plejemyndigheden iværksætte pleje af det fredede Skanseanlæg og 

herunder rydde træopvækst i henhold til en godkendt plejeplan, jf. fredningskortet bilag 3. 

 

6. Bunkers fra 2. verdenskrig kan åbnes for offentlighedens adgang, og der kan etableres 

formidlingsaktiviteter i parken om Skanseanlægget og 2. verdenskrig i henhold til en 

godkendt plejeplan. 

 

7. Plejemyndigheden kan anvende Skanseparkens sydøstlige område til oplagsplads for 

parkens og Nørresundbys grønne drift, f.eks. til oplag af jord, sten og grus, samt 

kompostering af blade, afklip, jf. fredningskortet bilag 3. 

 

8. Ved eventuelt fremtidigt ophør af tennisbanens brug og funktion som sådan, jf. 

fredningskortet bilag 3, skal arealet integreres i Skanseparken under parkens almindelige 

formål, jf. § 1. 
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9. Ved eventuelt fremtidigt ophør af Nørresundby Håndværkerforening anvendelse af 

skydebanens brug og funktion som sådan, jf. fredningskortet bilag 3, skal arealet 

integreres i Skanseparken under parkens almindelige formål, jf. § 1. 

 

                

Opstået udhuling på Skansen som følge af slitage og erosion.  

 

 

Udsigt fra det sydlige Skansepunkt.  
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Øvrige bestemmelser  

 

§ 12 Pleje 

Aalborg Kommune er plejemyndighed. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan senest 4 år efter 

fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 10 år. Plejeplanen skal 

redegøre for plejeforanstaltninger og mindre anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i 

almenhedens adgangsret. Plejeplanen skal udmønte fredningens formål. 

Danmarks Naturfredningsforening skal høres og har ret til at udtale sig om alle forslag til plejeplaner, 

inden de vedtages. 

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 af fredede 

arealer og tilsyn. 

 

§ 13 Dispensation 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvis det ansøgte ikke 

strider mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Fredningens afgrænsning og indhold fremgår yderligere af følgende fredningskort: 

 

§ 14 Bonusbestemmelser 

I medfør af fredningen § 11, stk. 3 kan der foretages rydninger af træer og buske indenfor 

Skanseparkens udsigtskiler (jf. fredningskortet bilag 3) og i medfør af fredningen § 11, stk. 4 kan det 

fredede Skanseanlæg ryddes for træer og buske, (jf. fredningskortet bilag 3). Dette kræver ingen 

tilladelse efter Skovloven.  

 

 


