
Mandag, den 23. september 2019 kl.10:00 blev Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig Del, sat af 

formanden, retspræsident Vagn Kastbjerg, det ministerudpegede medlem Flemming Davidsen og det 

kommunalt udpegede medlem John Erik Nyborg i Bøgeskovhallen, Fredericia. 

 

Fredningsnævnet behandlede sag: 

FN-SJN- 26-2019                                                              

Forslag om fredning af Trelde skovene, Fre-

dericia Kommune, fremsat af Fredericia 

Kommune og Danmarks Naturfredningsfor-

ening. 

 

Der fremlagdes: 

 

1. Fremsendelsesbrev fra Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. 

2. Forslag, fremsat af Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening om fredning 

af Trelde skovene. 

3. Lodsejer- og matrikelfortegnelse. 

4. Indkaldelse sendt til lodsejere, offentlige myndigheder m.fl. dateret den 19. august 2019 

5. Kopi af bekendtgørelse, indrykket i Statstidende for den 20. august 2019. 

 

Juridisk sekretær for fredningsnævnet: Poul Hald Andersen. 

 

I mødet deltog efter angivelserne i deltagerlisten: 

 

Fredningsmedarbejder Kaare Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening, København, og Karsten 

Enggaard, Danmarks Naturfredningsforening, Fredericia. 

Ingeniør Carsten Petersen, Fredericia Kommune. 

Sagsbehandler Rasmus Andreasen, Miljøstyrelsen. 

Flemming Thomsen, Friluftsrådet. 

Byrådsmedlem Kenneth Olsen, Fredericia. 

Byrådsmedlem Karsten Byrgesen, Fredericia 

Jesper Bjerrisgaard, Jagtforeningen. 

Henrik Pedersen, formand for Dansk Botanisk Forening, 

Niels Jørgen Filskov, Trelde næs. 

Poul Ejner Jochumsen, formand for Foreningen Trelde skovene. 

Hans Hedegaard, Dansk Skovforening. 

John Harpøth, Fredericia. 

Ulla Jensen, Fredericia, 

Claus Heilmann, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Hanne Ladegaard Jensen, Fredericia. 

Svend Madsen, Orienteringsklubben, Fredericia. 

Torben Krogh, Fredericia. 

Rolf Jensen, Fredericia 

Poul Knudsen, Fredericia 

Ulla Fobian, Jelling 

Paul Lillelund, Fredericia 



Just Kristensen, Stouby 

Torben Krogh, Fredericia 

Anne Bertelsen, Fredericia 

Susanne Bjerrisgaard, Fredericia 

Martin Linnet, Fredericia 

Jesper Nørgaard Petersen, Skovdyrkerforeningen Syd 

Hans Peter Bjerrisgaard, Fredericia 

Jesper Bjerrisgaard, Fredericia 

Alice Ege Bjerrisgaard, Fredericia 

Frede Hansen, Fredericia 
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Jørn H. Bendtsen, Fredericia 

Lise Eriksen, Fredericia 

Jørgen Aamand, Fredericia 

Ole Dahl Hansen, Fredericia 

Laila Danielsen Honoré, Fredericia 

Jørgen Meilby Honoré, Fredericia 

Bente Ankersen, Fredericia 

Jørgen Grauslund, Fredericia 

Peter Ole Andersen (Bøgeskov Byggecenter), Fredericia 

Inge Andersen, Fredericia 

Steen Christensen, Fredericia 

Annemarie Mogensen, Fredericia 

Tage Mogensen, Fredericia 

Signe Sveistrup, Fredericia 

Niels Jørn Krogh, Fredericia 

Hanne Dal 

Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening 

Lis-Lotte S. Seehausen, Fredericia 

Hans Seehausen, Fredericia 

Flemming Thomsen, Friluftsrådet, Vamdrup 

Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund, Rønde 

Ebba Jakobsen, Fredericia 

Ejnar Pedersen, Kolding 

Jytte Stycke, Kolding 

Stine Søgaard Lindstrøm, Fredericia Kommune 

Christian Jürgensen, Dansk Skovforening 

Søren S. Thomsen, Fredericia 

Thomas Thomsen, Fredericia 

Tove Jensen, Fredericia 

Erling Jensen, Fredericia 

Frede Jensen, Fredericia 

Bodil Jensen, Fredericia 

Kristian Hansen, Fredericia 

Finn Dahl, Foreningen Dansk Vandrelaug 

Dorthe Fallesen Frimann, Fredericia 



Niels Møller Petersen, Fredericia 

Sven Madsen, Fredericia 

Svend Åge Hedegaard, Fredericia 

Karsten Engaard, Fredericia 

Kurt Aulbjerg, Grundejerforeningen Skullebjerg Alle, Fredericia 

Janni M. R. Jensen, Tarm 

Robin Jensen, Fredericia 

Birthe Jensen, Fredericia 

Henning Jensen, Tarm 

Lene Hald Ladegaard, Fredericia 

Søren Ladegaard, Fredericia 

Henrik B. Jensen, Fredericia 

Niels Jørgen Gran Ejlskov, Fredericia 

Jens Heilmann-Clausen, Fredericia 

Claus Heilmann-Clausen, Brabrand 

Arne Grauslund, Fredericia 

Jan Sterndorff, Fredericia 

René Olesen, Fredericia Kommune 

Inger Nielsen, Fredericia 

Christian Bro, Fredericia 

 

 

Fredningsnævnets formand bød velkommen og opfordrede de mødte til at angive deres navn og mail 

på de omdelte lister. Fremtidig kommunikation, herunder referat fra dette møde, vil udelukkende ske 

via mail og fredningsnævnets hjemmeside. 

 

Fredningsnævnets formand oplyste, at Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 

har fremsat forslag om fredning af et område i Fredericia kommune, der samlet betegnes som Trelde 

skovene, som mærmere afgrænset i forslaget. Forslaget er modtaget i fredningsnævnet den 26. april 

2019. Fredningsnævnet har gennemgået forslaget og har konstateret, at det opfylder kravene i natur-

beskyttelsesloven til et fredningsforslag. Fredningsnævnet har herefter den 20. august 2019 bekendt-

gjort forslaget i Statstidende og på fredningsnævnets hjemmeside samt den 19. august 2019 sendt 

indkaldelser til lodsejerne i det område, som fredningsforslaget omfatter, offentlige myndigheder 

samt foreninger, der er parter i fredningssagen.  

 

Fredningsnævnet formand konstaterede herefter, at der er sket korrekt bekendtgørelse af frednings-

forslaget, og at der er sket korrekt indkaldelse af lodsejerne, myndighederne og foreningerne, der kan 

påklage afgørelsen. 

 

Fredningsnævnets formand redegjorde for de procedureregler, der gælder for behandlingen af fred-

ningsforslaget og understregede, at fredningsnævnet i den indledende fase af behandlingen af forsla-

get alene forholder sig til, om betingelserne for at frede skovene er opfyldt. Hvis betingelserne er 

opfyldt, vil fredningsnævnet efterfølgende anmode lodsejere og andre erstatningsberettigede om at 

fremsende deres krav med den nødvendige dokumentation. 

 



Fredningsmedarbejder Kaare Kristensen oplyste, at Fredericia Kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening har udarbejdet et forslag til fredning af Trelde skovene. Forslaget omfatter i alt ca. 642 

ha.  

  

Kaare Kristensen anførte nærmere om fredningsområdet, at Trelde skovene ligger nordøst for Frede-

ricia. Skovene rummer en artsrigdom ud over det sædvanlige, og forekomsten af sjældne og truede 

planter, svampe, insekter og fugle i skovene er unik i en national sammenhæng. Den høje biodiversitet 

skyldes primært to ting: de særlige geologiske forhold og områdets lange skovhistorie.   

  

Området har sandsynligvis været skovbevokset siden sidste istid – noget som er meget sjældent i 

Danmark. Det kontinuerlige skovdække er meget vigtigt for de skovlevende dyre- og plantearter. 

Mange af arterne i området er såkaldte indikatorarter for gammel skov og er både tilknyttet og af-

hængige af et kontinuerligt løvtræsskovdække, dødt ved og et stabilt skovklima.  

  

Lillebæltskysten er, ud over at være skovbevokset, også en særlig geologisk skueplads. Kysten er 

nemlig præget af dramatiske og karakteristiske skred i det plastiske ler. Skreddene sker, når leret i 

jordlagene vandmættes. Vandet gør leret plastisk, hvilket giver nogle imponerende skredzoner, hvor 

hele træer og mindre skovpartier skrider i Lillebælt.   

  

Denne blanding af særlige geologiske forhold og kontinuerligt skovdække findes ikke lige i hele 

landet, og det giver nogle ganske særlige naturforhold i en bræmme langs hele kystskrænten. Den 

naturlige kystdynamik giver et større og mere varieret lysindfald og flere forskellige habitater end i 

en normal skov. Tilsammen giver det skoven et særligt udtryk og et højest særegent naturindhold.  

  

Af særlige arter i skovene kan nævnes flere forskellige orkideer, eksempelvis Stor Gøgeurt, der også 

er ansvarsart for kommunen. Derudover findes en lang række sjældne svampe og insekter. Der er 

bl.a. fundet flere rødlistede sommerfugle og over 50 forskellige arter af rødlistede svampe. Arter som 

disse, der er knyttet til gamle træer, dødt ved, skovmoser eller skovlysninger er generelt på tilbagetog 

i Danmark. Det sker primært, fordi deres naturlige levesteder er blevet færre på grund af intensiv 

skovdrift, og samtidig er de tilbageværende individer blevet mere spredt i landskabet.  

  

Den naturlige dynamik ved kysten og de mange sjældne arter tilknyttet skovene er ikke tilstrækkeligt 

fremtidssikret. Der findes i lovgivningen eller den praktiske forvaltning ingen andre konkrete tiltag 

end fredning, som kan sikre områdets store naturværdier mod hverken pludselig eller langsom for-

ringelse. Der kan således opstå uhensigtsmæssige situationer, hvor skovdriften kolliderer med natur-

hensyn, og der sker uoprettelig skade på sårbare arter.   

  

Fredningsforslaget sigter således på med rettidig omhu at sikre en forbedring og varig beskyttelse af 

naturværdierne og den særlige geologi i Trelde skovene, og at Danmark lever op til sine internatio-

nale forpligtelser.    

   

Fredningsforslaget omfatter troldeskovene i deres helhed. Trelde skoven er en samlet betegnelse for 

skovområdet, der strækker sig i et bælte fra Hyby Fælled i vest til Trelde Næs i øst. Det er kommu-

nens største skovområde og omfatter skovene på Trelde Næs, Kirkeskoven, Østerskov, Selvejersko-

ven, Vesterskov og Kirstinebjerg skov.   

 



Kaare Kristensen redegjorde endelig for forberedelsen af fredningsforslaget, der er udarbejdet i sam-

arbejde med Fredericia Kommune som medsagsrejser. 

 
Christian Bro, Fredericia Kommune, oplyste, at Trelde skovene indeholder en del kulturhistoriske 

spor i form af diger. Nogle af digerne er synlige; andre er næppe synlige, men digerne og sporene 

efter dem vidner om stedets kulturhistorie.  

 

Kaare Kristensen bemærkede, at en bræmme med en dybde på ca. 300 meter fra Lillebæltskysten ind 

i landet er et nationalt, geologisk interesseområde på grund af den plastiske ler, der ligger i jordover-

fladen og navnlig er synlig på Trelde næs. Når den plastiske ler bliver våd, bliver den nærmest fly-

dende med jordskælvslignende tilstande til følge. I den plastiske ler findes en mangfoldighed af fos-

siler. Treldeklint ligger i fredningsområdet; det er en 30 meter høj klint, der har stor forskningsmæssig 

værdi.  

 

Kaare Kristensen gennemgik herefter de naturværdier, som skovene indeholder, herunder, at der er 

fundet 249 svampearter, hvoraf 67 arter er rødlistede. Det overvældende antal af svampe, herunder 

vedboende svampe, viser, at der har været skov på Trelde næs siden sidste istid.  

 

Kaare Kristensen henviste under sin gennemgang til fredningsforslagets beskrivelse af naturværdi-

erne.    

 

Kaare Kristensen oplyste herefter, at skovene har været ejet af forskellige ejere med forskellige inte-

resser, som hver især har været med til at beskytte skovene og naturen. En af de mest markante ejere 

var Harald Plum, der købte en del af området i 1919. Fredericia Kommune ejer en del af skovene og 

har gennem årene udviklet skovene til et rekreativt område. Et af skovenes mere markante spor er 

”Bærestien”, der er skabt gennem befolkningens færdsel gennem skovene. ”Bærestien” er i realiteten 

et trampespor, som skal sikres gennem fredningen; fredningen giver også mulighed for , at stien kan 

plejes. Fredningen åbner tillige mulighed for, at der kan etableres en handicapvenlig gang- og cykel-

sti. 

 

Kaare Kristensen oplyste herefter om de fredningsmæssige – og planlægningsmæssige forhold, der 

knytter sig til Trelde skovene, at skovene ligger i landzone. Trelde skovene er et af de i alt 15 unikke 

naturområder, der er beskrevet i Danmarks Naturkanon. Den yderste del af Trelde næs, som Frederi-

cia Kommune købte i 1966, er fredet gennem en tidligere frivillig fredning; offentligheden har adgang 

til dette fredede område. Fredericia Kommune har i kommuneplanen for området udpeget området 

som økologisk forbindelse, område med naturbeskyttelsesinteresser, bevaringsværdigt landskab, vær-

difuldt kulturmiljø, der indgår som en del af Naturpark Lillebælt. Kommunen har i øvrigt udarbejdet 

en lokalplan for en del af fredningsområdet – Lokalplan nr. 187. Der gælder endelig en fredningslig-

nende deklaration for en del af Trelde næs; deklarationsområdet ejes af Fredericia Kommune. Hele 

fredningsområdet har status som fredskov. Selvom der således er en vis regulering af området, er der 

ikke en samlet beskyttelse af det område, som fredningsforslaget omfatter, bortset fra den regulering, 

som skovloven indebærer. Det er afgørende for bevarelsen af området, at fredningen gennemføres, 

for der er ingen garanti for, at den ansvarsbevidsthed, som ejerne af området har vist, vil fortsætte 

med kommende nye ejere. Over halvdelen af de truede arter, der findes i Danmark, findes i skovene 

ved Trelde næs. Skovdriften er den primære trussel, som betyder en ”forsinket uddøen”, og hvis de 

små levesteder ikke bindes sammen, dør arterne på sigt.   

 



Kaare Kristensen gennemgik herefter fredningsbestemmelserne og understregede, at den eksisterende 

lovgivning gælder ved siden af fredningsbestemmelserne. Det overordnede formål med fredningen 

er, at skovene skal passe sig selv.  

 

Rasmus Andreasen, Miljøstyrelsen, oplyste, at styrelsen har gennemgået fredningsforslaget, og at 

styrelsen vil sende et skriftligt indlæg med styrelsen bemærkninger til forslaget og de enkelte fred-

ningsbestemmelser. Styrelsen ser positivt på fredningsforslaget, fordi formålet med fredningen un-

derstøtter områdets biodiversitet på denne helt særlige lokalitet, ligesom det giver mening, at en 

bræmme skal være urørt skov, fordi skrænten mod Lillebælt eroderer. Det er også relevant, at fred-

ningen bindes sammen med den fredede Hyby Fælled. Styrelsen ser positivt på, at ”Bærestien” op-

retholdes og sikres, og at den skal forbeholdes gående færdsel.   

 

Rasmus Andreasen takkede Fredericia Kommune for kommunens positive holdning og aktive indsats 

ved udarbejdelsen af fredningsforslaget. 

 

Herefter var der bemærkninger fra interesseorganisationer, lodsejere og andre. 

 

I referatet gengives hovedtrækkene af bemærkningerne, idet alle opfordres til at uddybe bemærknin-

gerne skriftligt over fredningsnævnet senest 1. december 2019. 

 

Jørgen Bjerrisgaard, Jagtforeningen, bemærkede, at der ved gennemførelsen af fredningen skal tages 

hensyn til Jagtforeningens interesser og tilføjede, at Jagtforeningen vil kræve erstatning for de ind-

skrænkninger af jagten, fredningen indebærer. 

 

Erling Thomsen, Friluftsrådet, anførte, at Friluftsrådet er betænkelig ved den offentlige adgang, som 

fredningsforslaget lægger op til, og naturformidlingen, som ”ikke må trækkes ned over hovedet på” 

lodsejerne. Det er Friluftsrådets opfattelse, at der skal en bredere løsning til end den, fredningsforsla-

get lægger op til.  

 

Jakob Clausen, Foreningen til Samfundskundskabens Fremme, anførte, at skovdriften på Trelde næs 

har understøttet, at naturværdierne, som området indeholder, har overlevet. Der er imidlertid begyndt 

at ske noget i Trelde skovene. Der er for eksempel blevet plantet Sika graner helt ud til skrænten, 

hvor de allerstørste naturværdier findes. Færre og færre træer får lov til at blive gamle. Det må be-

tragtes som en trusselsituation for biodiversiteten.      

  

Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund, bemærkede, at gennemførelsen af fredningsforsla-

get betyder, at der kommer yderligere færdsel i skovene; den yderligere færdsel vil betyde begræns-

ninger af jagten i skovene. Det vil naturligvis afføde krav om erstatning. 

 

Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund, påpegede diskrepansens mellem forslaget til fred-

ningsbestemmelsernes § 8, stk. 3, og § 10, som i realiteten betyder, at kommunen kan gå ind på 

privatejede arealer og bekæmpe invasive arter.  

 

Henrik Pedersen, formand for Dansk Botanisk Forening, oplyste, at han har fulgt skovene i 30 år. 

Den overvældende natur har gjort et stort indtryk på ham, for skovene er en mosaik af værdifulde 

levesteder for dyr og plantearter, som ikke findes ret mange steder i Danmark. Mange arter er regi-

strerede arter og er rødlistede. Mangfoldigheden overgås kun af de plantesamfund, der findes på Møns 



Klint. Fredningsnævnet bør hæfte sig ved artskompleksiteten i skovene. Det vil være af stor værdi at 

bevare alle disse urter og planter, som også har stor videnskabelig værdi. 

 

Henrik Pedersen bemærkede, at offentligheden har mulighed for at komme tæt på og se orkideerne 

på skrænterne ned mod Lillebælt. Offentlighedens færdsel bekymrer ham ikke. Det støtter han på, at 

offentligheden i årtier har kunnet færdes på Møns Klint, uden at kolonierne af orkideer er blevet truet, 

angiveligt fordi orkideerne blev totalt fredet i 1991.  

 

Henrik Pedersen bemærkede endvidere, at der ikke er nogen garanti for, at kommende lodsejere vil 

have den samme veneration for Trelde skovene som de aktuelle ejere. Biodiversitetens bliver mere 

og mere udpint på landsplan. Det er derfor vigtigt, at fredningen af Trelde skovene gennemføres      

 

Poul Ejner Jochumsen, formand for Foreningen Trelde skoven, oplyste, at foreningen repræsenterer 

97 % af lodsejerne i skovene. Han har fulgt skovene siden sin barndom og har gennem sin onkel, der 

var skovfoged, et indgående kendskab til skovene. Skovejerne behandler skovene med respekt, for at 

skovene kan bevares for eftertiden. Skovene blev en gang drevet intensivt. Det gjorde sig navnlig 

gældende under besættelsen, hvor skovejerne havde leveringspligt. I dag supplerer skovene land-

brugsdriften på næsset og er et stort aktiv. De urørte dele af skovene, der udgør en bræmme, er rig på 

natur og lever helt sit eget liv. Den ”bræmme”, som fremgår af fredningskortet, er for bred og vil 

betyde, at en større del af skoven tages ud af den ordinære skovdrift. Der står mange veterantræer i 

skovene. Et træ får status som veterantræ, når dets diameter er 50 cm, men et træ får først værdi efter 

adskillige årtiers – måske hundrede års – vækst. Hvis veterantræer ikke må røres, bliver de uproduk-

tive.  

 

Poul Ejner Jochumsen anførte om forslaget til stier i fredningsområdet, at etablering af et stisystem 

på tværs af skovene vil åbne for yderligere færdsel end i dag. Den yderligere færdsel kan være til fare 

for såvel skovdriften og som jagten i skovene. Offentligheden har allerede nu rigelig adgang til sko-

vene ad de eksisterende stier og skovveje. Det giver ingen naturmæssig og fredningsmæssig værdi at 

give offentligheden videre adgang, end det er tilfældet i dag. 

 

Poul Ejner Jochumsen anførte endvidere, at fredningskortet er misvisende, fordi landbrugsarealer er 

vist med signatur for skov.  

 

Poul Ejner Jochumsen anførte endelig, at foreningen har søgt bistand hos Dansk Skovforening, der 

vil kommentere fredningsforslaget. 

 

Byrådsmedlem Kenneth Olsen, Fredericia, bemærkede indledningsvist, at Trelde skovene er et ene-

stående naturområde, som lodsejerne i området har plejet og passet i generationer. Fredningsforslaget 

er en mistillidserklæring til lodsejerne. Det er hans vurdering, at Fredericia Kommune ikke driver 

kommunens del af skovene forstmæssigt optimalt, og derfor er det heller ikke rigtigt at pålægge kom-

munen en plejeforpligtelse, som ligger implicit i fredningsforslaget. Gennemførelse af fredningsfor-

slaget vil betyde, at skovene vil blive mere benyttet af offentligheden. Det medfører øgede krav til 

stier, opsætning af bænke, skraldespande, renovation. Mountainbikere i skovene udgør også et større 

og større problem. 

 



Byrådsmedlem Karsten Byrgesen bemærkede, at store dele af skovene på næsset er privatejede. Skov-

ejerne har passet skovene gennem årtier og udvist stor ansvarsbevidsthed. Danmarks Naturfrednings-

forening fratager skovejerne retten til at drive skovene og styre driften af skovene. Det giver heller 

ikke mening at udvide offentlighedens adgang til skovene, for der er adgang til store dele af skovene 

ad det etablerede stisystem. Det giver heller ikke mening at etablere en cykelsti gennem skovene. Den 

yderligere færdsel, som fredningsforslaget giver mulighed for via de nye stier, vil gå ud over dyreli-

vet. Fredningsforslaget straffer i realiteten en række borgere, der har drevet skoven forstmæssigt kor-

rekt.  

 

John Harpøth, Fredericia, oplyste, at han tidligere har været skovejer på Trelde næs. Han kender 

derfor området særdeles godt. Yderligere stier i fredningsområdet vil betyde mere færdsel, og det vil 

være en trussel for dyre- og plantelivet. Han protesterer derfor mod forslaget. 

 

Ulla Jensen, Fredericia, oplyste, at hun er skovejer i området. Fredningsforslaget er udtryk for stor 

mistillid til skovejerne, der vil blive begrænset i deres drift af skovene, selvom de fortsat er skovejere. 

Danmarks Naturfredningsforening burde trække fredningsforslaget tilbage og afvente, om der kom-

mer trusler mod skovene. 

           

Claus Heilmann-Clausen Geologisk Institut, Aarhus Universitet, oplyste, at den plastiske ler, som 

findes på Trelde næs og skovene på næsset, er af international betydning og stor videnskabelig inte-

resse; forekomster af plastisk ler findes tillige i Røjle, og derfor er fredningen af afgørende betydning 

for denne lokalitet i sammenhæng med lokaliteten på Røjle Klint. 

 

Just Kristensen, Fredericia, oplyste, at han ejer en del af Trelde skovene. Skovene indeholder en helt 

særlig natur. Der findes flere habitatarter i skovene på næsset end i andre skove i landet. Ejerskabet 

til skovene på næsset er fordelt på 52 skovejere og har været i slægters eje gennem generationer. 

Skovene er en af de største ”bønderskove” i landet. Skovene har aldrig været ejet af et gods. Skov-

ejerne har gennem skovdriften vist, at de på ansvarsfuld måde kan drive skovene under hensyn til de 

store naturværdier. Det er ikke rimeligt, at ca. 100 ha skov skal være urørt skov. En væsentlig del af 

de 100 ha er produktionsskov. Fredningen er unødvendig. 

 

Hanne Ladegaard Jensen, Fredericia, fremlagde notat og anførte blandt andet, at Danmarks Natur-

fredningsforening og Fredericia Kommune under dække af at ville beskytte naturen vil skaffe offent-

ligheden adgang til skovene med dramatiske ændringer af driftsformen, begrænsninger i skovdriften 

og ændringer i den hidtidige måde at drive skovene på til følge. Fredningsforslaget giver i princippet 

Fredericia Kommune mulighed for at etablere en stor indhegnet dyrepark i naturgenopretningens 

navn, og kommunen får gennem fredningsforslaget en ejers eneret til hele Trelde Skov. Hun prote-

sterer derfor mod forslagets gennemførelse. 

  

Hanne Ladegaard Jensen redegjorde nærmere for sin opfattelse af forslaget med udgangspunktet i det 

notat, som hun har fremlagt.      

   

Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening, bemærkede indledningsvist, at der er flere faktuelle fejl 

og misvisende oplysninger i fredningsforslaget, som skal redresseres. Overordnet fratages skovejerne 

gennem fredningsforslaget og den plejeplan, der skal gennemføres, deres beslutningskompetence. 

Flere bestemmelser i forslaget til fredningsbestemmelser er misvisende og direkte indbyrdes mod-

stridende. De bebyggelsesregulerende bestemmelser indeholder en række forbud, der betyder, at det 



at bo i skoven vanskeliggøres. Fredningsforslaget sondrer heller ikke mellem hvem, der er ressort-

myndighed - kommunen, Kulturstyrelsen, Skovmyndighederne etc. Hvorfor skal plejemyndigheden 

kunne træffe beslutninger om pleje uden at inddrage de enkelte skovejere i processen? 

 

Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening, opfordrede til, at Miljøstyrelsen gennemgår de arealer, 

som fredningsforslaget omfatter for at rette op på de punkter, der er misvisende, og de faktuelle fejl i 

forslaget. 

 

Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening, bemærkede afsluttende, at Dansk Skovforening vil efter-

sende et skriftligt indlæg med beskrivelse af de faktuelle fejl og med opfordring til at tilvejebringe et 

bedre beslutningsgrundlag i den videre behandling. 

 

 

Karsten Byrgesen oplyste, at han er kommet i skovene på næsset i mange år. Skovene er fremkom-

melige uden yderligere stier, som kun vil tiltrække mange besøgende til skade for naturen, der er 

enestående. Hvis trykket på skovene øges, vil skovene ende som en svinesti. Det er absolut ikke 

ønskeligt.   

 

Svend Madsen oplyste, at Orienteringsklubben bruger skovene på næsset til forskellige arrangemen-

ter. Skovejerne har altid stillet sig velvilligt over for klubbens arrangementer. Hvorledes er klubben 

stillet, hvis fredningsforslaget gennemføres?  

 

Kaare Kristensen kommenterede herefter bemærkningerne fra mødedeltagerne og understregede, at 

fredningsforslaget ikke er en kritik af skovejerne, men en cadeau. Fredningsforslaget skal betragtes 

som et arbejdsredskab, der kan gøre oplevelsen af Trelde skovene og næsset endnu bedre i et samar-

bejde mellem Fredericia Kommune og skovejerne. Ejerstrukturen har været med til at beskytte sko-

vene på næsset, men det skal bemærkes, at et større areal for nyligt har været udbudt til salg. 

 

Fredningsnævnets formand opfordres alle til at uddybe bemærkningerne skriftligt over fredningsnæv-

net, idet seneste frist herfor er 1. december 2019. 

 

Referatet fra dette møde og de modtagne bemærkninger sender fredningsnævnet til  Danmarks Natur-

fredningsforening. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og kommunen vil vurdere de enkelte indsigelser, der er rejst mod 

fredningsforslaget og kommentere dem skriftligt overfor nævnet. 

 

Inden 1. december 2019 kan lodsejerne meddele, om de ønsker besigtigelse af deres ejendom. 

 

Fredningsnævnet sluttede mødet og oplyste, at nævnet i dag vil fortsætte behandlingen af frednings-

forslaget med en overordnet besigtigelse af det område, som forslaget omfatter. Den overordnede 

besigtigelse vil finde sted i forlængelse af det offentlige møde. 

 

Fredningsnævnet foretog herefter en overordnet besigtigelse af fredningsområdet. 

 



Fredningsnævnets formand sluttede besigtigelsen og bemærkede, at nævnet vil foretage en egentlig 

besigtigelse med gennemgang af udvalgte dele af skovene på næsset efter lodsejernes anmodning. 

 

Mødet sluttet. 

 

 

 

  

 

 

  

 




