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Den 23. oktober 2020 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-26-2020: Forslag til fredning af arealer ved Trelde 

skov.  

 

Referat fra besigtigelse 15. oktober 2020. 
 

Torsdag, den 15. oktober 2020 afholdt fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del besigtigelse i 

ovennævnte sag. 

 

Nævnet deltog ved formanden, dommer Vagn Kastbjerg, det ministerielt udpegede medlem Flem-

ming Davidsen og det kommunalt udpegede medlem John Nyborg. 

 

For Danmarks Naturfredningsforening mødte, da besigtigelsen var til ende, Carsten Enggaard, der 

oplyste at have haft problemer med sin bil. For Miljøstyrelsen mødte Rasmus Hvidtfeldt Andreasen. 

Jesper Nørgaard Pedersen mødte som repræsentant for Skovdyrkerforeningen, Syd. Poul Ejnar Jo-

chumsen mødte som formand for Foreningen Trelde skovene og lodsejer. Ejeren af ejendommen, 

der var til besigtigelse, Martin Markussen Linnet og hans far og tidligere ejer af ejendommen Tor-

sten Markussen Linnet var mødt. Til stede var endvidere Hanne Jensen. 

 

Der blev fremlagt indkaldelse til besigtigelsen. 

 

Torsten Markussen Linnet oplyste, at skoven er en slægtsskov, som det har været nødvendigt at be-

skytte for besøgendes aflæsning af affald ved at opsætte en bom. Dér, hvor der ifølge forslaget skal 

være urørt skov, blev der nyplantet i 2001, og den del af skoven er således et led i en nærmere plan, 

lagt for ca. 20 år siden. Han er uforstående overfor den grænse, der er foreslået vedrørende urørt 

skov, og hvis fredningsforslaget gennemføres, bør der gives erstatning svarende til handelspris. Han 

påviste endnu en nyplantning fra 2016, der nu fremstår med hegning for at holde rådyrene ude. Hele 

dette areal er på ca. ½ ha, og det er ikke sandsynligt, at der vil falde træer deri. Derimod vil nyplant-

ningerne gå til, hvis ikke arealet bliver gået igennem. Han vil kunne forstå, hvis der skulle være 

urørt skov i arealet frem til nyplantningen. Han fremlagde plan for skovdriften på ejendommen, da-

teret 2010. 

 

Endelig oplyste han, at der ikke er planlagt stier på ejendommen. 

 

Jesper Nørgaard Petersen bemærkede, at andre arealer end de foreslåede er bedre og mere logisk i 

forhold til skovdriften til forhold til at henligge som urørt skov. 

 

Fredningsnævnet har nu afsluttet besigtigelserne, og fristen for bemærkninger til forslaget er udlø-

bet. 
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Sagen udsat på, at forslagsstillerne overvejer forslaget i lyset af de rejste indsigelser. 

 

Vagn Kastbjerg, 


