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Vedr.: Fredningsforslag for Treldeskovene 
 

Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsatte d. 26. april 2019 

fredningsforslag for Treldeskovene. På denne baggrund blev der afholdt offentligt møde og be-

sigtigelse d. 23. september 2019.   

 

Frist for indsigelser til fredningsforslaget blev sat til d. 1. december 2019 og sagsrejser har 

herefter modtaget kopi af indsigelser sendt til Fredningsnævnet. Tre er fra Miljøstyrelsen, For-

svarets ejendomsstyrelse og Fredericia Kommune og fem er fra foreninger. De resterende er 

fra 16 private lodsejere.  

 

Endelig har Fredningsnævnet afholdt offentligt besigtigelse d. 26 august og d. 15. oktober 

2020 hvortil der er udarbejdet referat. Fredningsnævnet har efterfølgende bedt sagsrejser om 

at kommentere på de indkomne indsigelser og bemærkninger senest 1. november 2020.  

 

I nedenstående opsummeres de indkomne indsigelser og sagsrejser bemærkninger hertil frem-

går efterfølgende. Der henvises til de oprindelige indsigelser for yderligere fyldestgørende in-

formation herom. 

 

På baggrund af sagsforløbet og de indkomne indsigelser har sagsrejser revideret fredningsbe-

stemmelserne på nedenstående punkter. Derudover er foretaget ændring af stiforløbet to ste-

der, hhv. på matr.nr 5aa efter ønske fra lodsejer og på matr. nr. 14 a/14b hvor eksisterende 

sti var markeret på den forkerte matrikel. Revideret fredningsbestemmelser og kortbilag er 

vedlagt. 

 

 

Bestemmelse (§) Ændring Bemærkning 

§ 2, stk. 2 Ændret til: 

Der må ikke foretages ud-

stykning, matrikulering eller 

arealoverførsel, hvorved der 

fastlægges nye skel, og eksi-

sterende matrikelskel må 

ikke ophæves. Fredningen er 

ikke til hinder for ovenstå-

ende, såfremt der ikke opret-

tes nye skel, eller berigti-

gelse af matrikelskel langs 

Lillebælt. 

 

Efter indsigelser fra bl.a. 

Dansk Skovforening.  

§ 2, stk. 3 Udgået Efter Miljøstyrelsens anbefa-

ling. 
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§ 3, stk. 3 punkt 4 Ændret til: 

”… Træerne markeres fysisk 

og noteres via skovkort/ 

GPS-koordinater eller lign., 

så de kan lokaliseres efterføl-

gende. …”    

 

Efter Miljøstyrelsens anbefa-

ling. 

§ 3, stk. 3 punkt 4 Ændres:  

Betegnelsen ”hovedtræer” 

ænders til ”veterantræer”. 

 

Redaktionel ændring for at 

undgå begrebsforvirring. 

§ 3, stk. 3 punkt 4 Tilføjet: 

 Træerne må ikke forsæt-

ligt skades.  

 Hvis træerne, som skal 

bevares, falder ned over 

hegn, stier, veje, fortids-

minder og lignende, må 

de skæres op i nødven-

digt omfang for at kunne 

skubbes/trækkes til side, 

men alt træ skal efterla-

des på stedet til naturligt 

henfald.  

 Et nyt træ udpeges når 

det enkelte træ er helt 

nedbrudt, og ikke læn-

gere kan erkendes 

 

Efter Miljøstyrelsens anbefa-

ling. 

§ 5, stk. 4 Tilføjet: 

”sikring af” 

Ændret til: 

”når træerne er over bide-

højde”  

 

Efter Dansk Skovforenings 

anbefaling. 

§ 7, stk. 10 Slettet: 

”i urørt skov” 

Tilføjet: 

”alene”  

Ændret til: 

”Større arrangementer/ture 

mv. i den offentligt ejede 

skov og på veje og stier i 

hele skovområdet kræver 

alene tilladelse fra plejemyn-

digheden; som forinden ori-

enterer lodsejerne herom.”   

 

Revideret på baggrund af 

Dansk Skovforenings indsi-

gelse 

§ 9, stk. 4 Ændret til: 

”Såfremt der er uenighed om 

indholdet af plejeforanstalt-

ningerne, forelægges de spe-

cifikke …” 

 

Efter Miljøstyrelsens anbefa-

ling 
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A. Bemærkninger til indsigelser fra of-
fentlige myndigheder 
 

1. Miljøstyrelsen, brev af d. 28. nov. 2019 

a. Miljøstyrelsen redegør for hvorledes fredningsforslaget er i overensstemmelse med hand-

lingsplan for fredningers fokus på størres sammenhængende landskaber og naturområder. 

Miljøstyrelsen ser derfor overordnet positivt på forslag til fredning af Treldeskovene. 

b. § 2, stk. 3: Bør udgå, da bestemmelsen virker overflødig. 

c. § 3, stk. 2: En vigtig bestemmelse – ingen ændring. 

d. § 3, stk. 3, punkt 4: Foreslås ændret til:  

 … Træerne markeres fysisk og noteres i et skovkort med tilhørende GPS-koordina-

ter, så de kan lokaliseres efterfølgende. …    

e. § 3, stk. 3 punkt 4: Foreslås følgende underpunkter indsat:  

 Træerne må ikke forsætligt skades.  

 Hvis træerne, som skal bevares, falder ned over hegn, stier, veje, fortidsminder og 

lignende, må de skæres op i nødvendigt omfang for at kunne skubbes/trækkes til 

side, men alt træ skal efterlades på stedet til naturligt henfald.  

 Et nyt træ udpeges når det enkelte træ er helt nedbrudt, og ikke længere kan er-

kendes 

f. § 7: Det foreslåede stisystem synes fornuftigt til at sikre offentlighedens muligheder for at 

opleve skoven i dens helhed. Miljøstyrelsen mener det er vigtigt at sikre muligheden for at 

færdes på bærestien langs kysten, og at kunne færdes på tværs af skovene længere væk 

fra kysten. På baggrund af den offentlige høring og den efterfølgende besigtigelse, synes 

der ikke at være fremkommet en særlig begrundelse for, at kun gående skal have kunne 

færdes langs ”bærestien”. 

g. § 7, stk. 2: Anbefales følgende slettet: … med undtagelse af ”bærestien”/trampestien, som 

kun er åben for gående.   

h. § 9, stk. 3: Foreslås fjernes, da plejeplanen blot skal sendes til ejere og brugere af de om-

fattede ejendomme til orientering. Det er kun de konkrete plejeforanstaltninger, som ejere 

og brugere skal have mulighed for at påklage jf. Bekendtgørelse om pleje af fredede area-

ler og tilsyn.   

i. § 9, stk. 4: Foreslås ændret til: ”Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeforanstalt-

ningerne, forelægges de specifikke … ” da det kun er uenigheder om de konkrete plejefor-

anstaltninger Fredningsnævnet træffer afgørelse om jf. Bekendtgørelse om pleje af fredede 

arealer og tilsyn.  

j. Miljøstyrelsen ser ikke grundlag for i denne sag at fravige sædvanlig erstatningsfordeling – 

og ser heller ikke holdepunkter i praksis på området for at gøre dette. Dette spørgsmål kan 

dog først afgøres ved Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen. 

 

 
Sagsrejsers’s bemærkninger: 

Ad. A.1.a.: Taget til efterretning. 

 

Ad. A.1.b.: Bestemmelsen er udgået. 

 

Ad. A.1.c.: Taget til efterretning. 

 

Ad. A.1.d.: Ændringsforslaget er modificeret og tilføjet bestemmelserne. 

 

Ad. A.1.e.: Ændringsforslaget er tilføjet bestemmelserne.  

 

Ad. A.1.f.: Taget til efterretning. 
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Ad. A.1.g.: Ændringsforslaget er ikke efterkommet. Intentionen med den differentierede bru-

gergruppeanvendelse på de to forskellige stier bunder primært i et naturbeskyttelseshensyn. 

Etablering af en sti af cykelstandard lige oven for skredzonens kronekant er uhensigtsmæssig, 

da det vil kræve et større anlæg og dermed indgreb i det sårbare naturområde, hvor særligt 

orkidebestandene og visse svampehyfer kan lide skade. Skovnaturen er mere robust i forhold 

til anlæg og offentlighedens slitage, jo længere væk fra skredzonen man kommer. Det er med 

andre ord naturbeskyttelsen, der er i fokus langs lillebæltskysten.  

 

Ud over naturbeskyttelseshensynet er intentionen bag forbuddet for cykling på trampestien 

også at skabe en stille naturoplevelse for gæster, der færdes langs kysten. Her er fokus på 

fred og ro, og her kan publikum få oplevelsen af uberørt og ’vild’ natur. Samme zoneringsprin-

cip anvendes af Naturstyrelsen, som et planlægningsværktøj i indsatsen for friluftsliv i stats-

skovene.   

 

Ad. A.1.h.: Ændringsforslag ikke efterkommet. Sagsrejser mener, at det er vigtigt for den de-

mokratiske proces, at grundejer og DN sikres muligheden for at udtale sig inden et plejeplan-

forslag vedtages. Fredericia Kommune har desuden tradition for en inkluderende planpraksis. 

  

Ad. A.1.i.: Ændringsforslaget er tilføjet bestemmelserne. 

 

Ad. A.1.j.: Taget til efterretning, se dog nedenstående punkt A.2. 

 

 

 

 

2. Fredericia Kommune, brev af 23.09.2019 

Fredericia Kommune redegør for hvorfor området er fredningsværdigt, og ønsker fredningsfor-

slaget fremmet. Kommunen henstiller samtidig til, at staten bærer 90 % af summen til fred-

ningserstatning.   

 

 

 

3. Forsvarets Ejendomsstyrelse, brev af 19.07.2019 

a. Styrelsen finder stiforløbet langs Lillebælt (Bærestien) uhensigtsmæssigt. ”Forsvarsministe-

riets ejendomme på matriklerne nr. 7, 21 og 391 kh Kristinebjerg, Fredericia Jorder græn-

ser alle op imod den sydvestlige del af fredningsafgrænsningen for Treldeskovene. I det 

fremlagte udkast til fredningsforslag etableres en sti langs kysten der stopper ved For-

svarsministeriets område. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan ikke acceptere dette 

stiforløb, idet stiforløbet vil lede brugere af området direkte ind på den del af Forsvarsmini-

steriets område i Fredericia, der er mest benyttet og egnet til militære aktiviteter.” 

b. Styrelsen foreslår, at stien med fordel kan føres op til den anden sti, der ligger nord for 

kyststien, hvilket vil give brugerne af området endnu bedre mulighed for at opleve den for-

skelligartede fauna, som er en del af fredningsbestemmelsens formål. 

 

 

Sagsrejsers´s bemærkninger: 
Ad. 3.a og b.: Ændringsforslag er ikke efterkommet.  

Sagsrejser er af den opfattelse at offentlighedens adgang i, og til og fra, fredningsområdet er 

forenelig med de gældende adgangsregler for Hyby Fælled. Fredningsforslaget ændrer ikke på 

adgangsreglerne for Hyby Fælled. Der er jf. Ordensreglement for offentlig afgang til det mili-

tære øvelsesterræn (Hyby Fælled) adgang til øvelsesterrænet fra solopgang til solnedgang, når 

der ikke er aktiviteter. Publikum skal hertil respektere en række anførte anvisninger, såsom 

forbud mod bål og løse hunde.  
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De gældende regler for benyttelsen af offentligt ejede arealer er som hovedregel også gæl-

dende for benyttelsen af forsvarets arealer. Der gælder dog for anvendelsen af forsvarets are-

aler, at det skal være muligt for forsvaret at gennemføre den nødvendige uddannelse af solda-

ter. I det omfang forsvarets benyttelse af arealerne til uddannelses-og øvelsesvirksomhed kan 

gennemføres, og sikkerhedsmæssige hensyn ikke taler imod, skal offentlighedens adgangsmu-

ligheder til forsvarets arealer søges tilgodeset under hensyntagen til den nødvendige beskyt-

telse af naturen. Siden starten af 00’erne, har langt de fleste af Forsvarets terræner derfor 

været åbne for offentlighedens adgang, når terrænerne ikke benyttes til øvelser.  

 

Offentlighedens adgang til Hyby Fælled behandles således også i gældende drifts- og plejeplan 

for Hyby Fælled øvelsesplads 2018-2032. Her fremgår under afsnit 3.2.2 – Publikumshensyn 

fremgår det, at: ”Hyby Fælled Øvelsesplads arealer anvendes rekreativt som udflugtsmål og 

oplevelsessted for offentligheden under hensyn til sikkerhed samt militære og naturbeskyttel-

sesmæssige interesser”. Dertil fremgår det af afsnit 5.2.6 – Publikumsinteresser, at: ”Hyby 

Fælled Øvelsesterræn er åbent for publikum mellem solopgang og solnedgang, når der ikke er 

skydninger og/eller øvelser. Terrænet besøges især af lokale. Da publikums benyttelse af ter-

rænet finder sted, når der ikke er militær anvendelse, er der i princippet ikke nogen konflikt 

mellem de to anvendelser. Det er dog ikke altid, at publikum overholder adgangsbestemmel-

serne eller eksempelvis respekterer, at hunde skal holdes i snor. Håndhævelse af dette og ud-

bygget information er derfor en aktivitet i næste planperiode. I forbindelse med udarbejdelse 

af drifts- og plejeplanen udarbejdes informationsmateriale i form af folder og informationsstan-

der, der bl.a. fortæller om naturindholdet på øvelsesterrænet og adgangsbestemmelserne. 

Publikums brug af terrænet vurderes ikke at påvirke naturbeskyttelsesinteresserne.” 

 

Sagsrejser gør opmærksom på, at Bærestien, ved fredningsgrænsens sydligste punkt (matr. 

nr. 16 Kristinebjerg, Fredericia jorder), fortsætter ad eksisterende trampesti og fører frem til 

Enghavevej - en eksisterende skovvej langs Ryttergrøften. Offentligheden har lovlig adgang til 

Enghavevej og vil således ikke blive ledt i nærheden af områder, hvor de er til gene for de mi-

litære aktiviteter, eller hvortil de ikke i forvejen har adgang. Endelig skal det bemærkes, at 

selvsamme stiforløb indgik i det tidligere Vejle amts rekreative planlægning.  
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B. Bemærkninger til indsigelser fra 
foreninger 
 

1. Dansk Botanisk Forening (DBF), brev af d. 25.09.2019.  

Henrik Ærenlund Pedersen redegør på vegne af DBF og med udgangspunkt i foreningens ind-

læg på det offentlige møde, for fredningsområdets botaniske kvaliteter og hvorfor forening 

støtter op om fredningsforslaget.   

 

 

Sagsrejsers´s bemærkninger: 
Ingen bemærkninger 

 

 

 

2. Vejlbysogns beboerforening, brev af 2. oktober og 29. november 2019 

Beboerforeningens formand Ulla Jensen redegør for hvorfor foreningen er modstander af fred-

ningsforslaget. Herunder fremgår forenings udsagn i forkortet udgave. Der henvises til den op-

rindelige indsigelse for det fulde indhold.   

 

a. Fredningsforslaget viser stor mistillid til skovejerne. 

b. I en stor del af paragrafferne, skal skovejerne have tilladelse fra plejemyndigheden, hvis de 

vil arrangere noget i deres skov f.eks. § 3 stk. 2, § 5 stk. 4 og 5. Derimod skal plejemyn-

digheden højest informere skovejerne – og nogen gange ikke engang informere. F.eks. § 7 

stk. 7 og stk. 10 samt § 8 stk. 3 og stk. 5. 

c. Danmarks Naturfredningsforening begrunder fredningsforslaget med, at der måske vil blive 

solgt en stor del af skoven til en ejer, der vil foretage så intensiv drift, at det vil gå ud over 

skoven og den høje biodiversitet. Mange af skovejerne føler, at de er sat for en domstol for 

noget, som måske vil ske i fremtiden. 

d. Den største trussel mod Trelde Skov er udskridningen langs kysten. Den har ikke været der 

altid, men er startet indenfor de seneste 90 år. Forurening fra industri har gjort, at tang og 

ålegræs forsvandt i Lillebælt, og det var i den forbindelse, at skrænterne begyndte at 

skride. 

e. En undersøgelse fra Københavns universitet for en del år siden påviste, at manglende op-

rensning af grøfter var en medvirkende årsag. Derfor skal det stadig være muligt at rense 

grøfter op. 

f. Fredningen er unødvendig og til en vis grad skadelig. Der er en tysk undersøgelse, der på-

viser, at der er mindre biodiversitet i urørt skov end i dyrket skov. Der fremhæves det, at 

netop variationen af arter og drevet og urørt skov er mest optimalt for biodiversiteten, og 

det er netop sådan Trelde Skov er i dag. 

g. Skoven er på mange måder i forvejen beskyttet af skovloven og anden lovgivning i forhold 

til kystnære områder. 

h. Det vil være en unødig omkostning for både stat og kommune i erstatninger og plejeom-

kostninger. 

i. De stier, kommunen ønsker, er der ikke behov for. Der er i forvejen 15 km. sti i den kom-

munale del af skoven og mindst det samme antal km private skovveje, som man kan gå 

på. 

j. Mange interesseorganisationer er imod en cykelsti gennem skoven, da det er til gene for 

dyrene og en risiko for de sjældne orkideer. 

k. Mennesket har været en del af skoven altid, og når der indimellem har været gået hårdt til 

rydning f.eks. i krigstider, har skoven alligevel rejst sig igen og endda med en meget høj 

biodiversitet. 
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l. Det fredningsoplæg, der foreligger, må være i strid med grundlovens § 73, der omhandler 

ejendomsrettens ukrænkelighed. 

m. I det nye fredningsoplæg tages der udgangspunkt i, at den gamle fredning fra 1930 på den 

kommunale del af skoven bliver ophævet. I den gamle fredning blev kommunens køb af 

Trelde Næs betinget af, at "køber forpligter sig til ikke at foretage væsentlige forandringer 

ved naturforholdene på Næsset" netop ved fredningen fra 1930. Ved at ophæve fredningen 

vil Plejemyndigheden kunne ændre kultur- og naturforhold efter forgodtbefindende, hvilket 

på ingen måde er til gavn for naturen og det store publikum, der kommer på Næsset. 

n. Vi skal ligeledes protestere mod ophævelsen af deklarationen fra 1968, hvoraf der bl.a. 

fremgår følgende jf. stk. 4 "der skal stedse være adgang for alle og enhver til under over-

holdelse af givne ordensforskrifter at færdes og have fri opholds-, bade- og sportsfisker ret 

på arealet". Fredericia Kommune borteliminerer stien på den vestlige side af campingplad-

sen ved at fjerne denne deklaration, til skade for alle, der ønsker at færdes rundt om cam-

pingpladsen. 

o. Ligeledes er der på kortet ikke indtegnet nogen af de eksisterende stier yderst på Trelde 

Næs. Det mener vi er en fejl. 

 
 

Sagsrejsers´s bemærkninger: 
Ad. B.2.a: Fredningsforslaget er ikke møntet på enkelte personer, men derimod udarbejdet for 

at fremtidssikre områdets store naturværdier.  

 

Ad. B.2.b: Kommunen er plejemyndighed for privatejede og egne, fredede arealer, og er også 

den myndighed, der fører tilsyn med alle fredede arealer. 

 

Ad. B.2. c: En fredning kan fremtidssikre en bestemt naturtilstand på et givet areal uanset 

ejerforhold eller ønsker til drift. Man kan drive en skov mere eller mindre intensivt alt efter 

hvad formålet med driften er, men det kræver kun én ejer at ødelægge det, som flere genera-

tioner har skabt og taget vare på. 

  

Ad.B.2.d: Udskridning i Lillebælt er en trussel mod skovdriften, men derimod en af forudsæt-

ningerne for områdets store natur- og rekreative indhold.  

 

Ad.B.2.e: Eksisterende dræn kan vedligeholdes jf. fredningsforslagets § 6.  

 

Ad.B.2.f: Der er solid videnskabelig konsensus om, at urørt skov kan rumme højere biodiver-

sitet end forstlig drevet skov. Videnskabelig konsensus er ikke ensbetydende med fuldstændig 

enighed om emnet, da nogle videnskabsfolk stadig kan være uenige med flertallet og enkelte 

forsøg kan afvige fra flertallets resultater. Det skal endelig bemærkes, at det fortsat er muligt 

at drive skoven i den del, der ikke foreslås udlagt urørt, og den omtalte variation i driftsformer 

består således.    

 

Ad.B.2.g: Det er korrekt at langt størstedelen af fredningsområdet er fredsskov og dermed 

omfattet af skovlovens bestemmelser. Skovloven er udarbejdet med det primære formål at be-

vare og værne om de danske skove samt forøge skovarealet og kun med det sekundære for-

mål at fremme bæredygtig drift. 

   

Skovloven er en rammelov – dvs. den fastsætter ikke driftsmæssige begrænsninger eller stan-

darter for træartsvalg. Hvad angår produktionsmæssige forhold, indeholder Skovloven kun ele-

mentære bestemmelser vedr. skovdyrkningspraksis. De væsentligste er, jf. lovens § 8, at fred-

skovspligtige arealer skal holdes bevokset med træer, som danner, eller inden for et rimeligt 

tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer, at bevoksningen ikke må fældes, før 

den er hugstmoden og at dyrehold er forbudt.  

 

Skovloven finder altså ikke anvendelse såfremt naturindholdet i Treldeskovene skal beskyttes.  

 



9 
 

Ad.B.2.h: Det er op til Fredningsnævnet, at fastsætte erstatning ved eventuel gennemførsel af 

fredningssagen og plejemyndigheden efterfølgende at vurdere plejebehov.  

 

Ad.B.2.i-j: Det er sagsrejsers holdning, at en forbedring af offentlighedens adgang som fore-

slået i fredningsforslaget vil være til gavn for almenheden. Det er sagsrejsers vurdering, at sti-

erne ikke er i konflikt med naturbeskyttelsen. Der skelnes mellem anvendelsesmulighederne 

for de to stier i fredningsforslaget, se punkt Ad. A.1.g.   

 

Ad.B.2.k: Sagsrejser finder det uhensigtsmæssigt, at driften og naturforholdene i Treldesko-

vene udelukkende overlades til den generelle lovgivning og dermed den samfundsmæssige ud-

vikling og de behov, som opstår heraf.  

  

Ad.B.2.l: En fredning er ikke grundlovsstridig, men finder hjemmel i Naturbeskyttelseslovens 

kap. 6. En fredning har ekspropriationslignende karakter, idet den indeholder hel eller delvis 

afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede ejendomme. Derfor har fredninger en 

særlig myndighedsstruktur med en bestemt procedure, og der bliver udbetalt erstatning.  

 

Ad.B.2.m: Eksisterende fredning Trelde Næs reg. nr. 00075.00. ophæves, og formålet med 

denne videreføres i det nye fredningsforslag. Plejemyndigheden tildeles ikke yderligere befø-

jelse til plejetiltag, end den allerede har i den eksisterende fredning jf. plejebekendtgørelsen 

(BEK nr 924 af 27/06/2016). 

 

Ad.B.2.n: Fredningsforslaget vil ikke medføre begrænsninger i offentlighedens adgang, jf. for-

slagets § 8, stk. 1 (fri fladefærdsel). Dertil er det omtalte areal omfattet af lokalplan nr. 187 

Campingplads ved Trelde Næs, der tilgodeser og sikrer offentlighedens adgang til arealerne 

nord og vest for campingpladsen. Det bemærkes i øvrigt, at dette område ikke er omfattet af 

eksisterende fredning. 

 

Ad.B.2.o: Sagsrejser er bevidst om, at ikke alle de omtalte stier ikke er indtegnet på fredning-

skortet. Fredningen sikrer de gennemgående stier, som betragtes som hovedfærdselsårene på 

næsset, mod at nedlægges og samtidig sikres fri fladefærdsel på de pågældende arealer som 

pt. ejes af Fredericia Kommune.  

 

 

 

3. Dansk Skovforening på vegne af Foreningen Trelde Skov, brev af d. 5. no-
vember 2019. 

a. Foreningen Trelde Skov repræsenterer efter det anførte 97 % af det privatejede areal i fred-

ningen og mener ikke der er et konkret fredningsbehov.  

 

b. Foreningen har en række overordnede betragtninger til fredningsforslaget:  

1. Begrundelsen for fredning er vilkårlig. 

2. Skov er ikke den naturtype som har tilknyttet flest truede og sårbare arter. 

3. Tilsynsmyndigheden tildeles uhensigtsmæssig vide rammer for plejetiltag. Plejemyndig-

heden bemyndiges uden hjemmel i plejebekendtgørelsen til at gøre ”stort set hvad som 

helst”. 

4. Udlæg af urørt skov og udpegning af veterantræer er unødvendigt, da der i fredningen 

er fastsat forbud for renafdrifter større end ½ ha.  

5. Forslag til nye stier er unødvendig og et resultat af en forhandling mellem DN og Frede-

ricia Kommune. Stiforslaget er ikke forenelig med naturbeskyttelse, jagt og skovdrift. 

6. Der gøres opmærksom på uoverensstemmelse mellem fredningskort og fredningsbe-

stemmelser. Det er tvivl omkring § 3, stk. 3 – Øvrige skovarealer.  

  

c. Foreningen har en række konkrete bemærkninger til de specifikke bestemmelser: 

1. § 1:  

 Formuleringen ”at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser” er 

for uspecifik.  
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 Formålet om at sikre områdets geologiske værdier er i modstrid med at sikre fri 

kystdynamik. 

 Kystdirektoratet bør udtale sig om evt. etablering af stenrev. 

2. § 2, stk. 2: Hvad er formålet med denne bestemmelse? Hvorfor må matrikler ikke læg-

ges sammen? 

3. § 2, stk. 3: Bestemmelsen er uklar. 

4. § 3, stk. 1: Er ikke operationel, da der ikke nævnes tiltag til formålenes opfyldelse. 

5. § 3, stk. 2, punkt 1: Foreningen bemærker at der som følge af fredningen skal udlæg-

ges urørt skov i en zone på 300 m fra den på fredningstidspunktet eksisterende kyst-

linje. Udlæg af urørt skov savner faglig begrundelse og udgør et betydeligt areal af de 

pågældende ejendomme. 

6. § 3, stk. 2, punkt 2: Menes der kan eller skal? Hvorfor kan ahorn bekæmpes? 

7. § 3, stk. 2, punkt 3: Der stilles spørgsmålstegn til betydningen af en aktiv forvaltning. 

8. § 3, stk. 3, punkt 3: Der er forvirring omkring hvordan skovdriften kan tilrettelægges – 

særligt nåleskovarealer. 

9. § 3, stk. 3, punkt 4: Opstillingen er uhensigtsmæssig. Der bør udpeges væsentligt 

færre veterantræer. Hvis der ikke findes egnede veterantræer til udpegning mister be-

stemmelsen sin værdi og rimelighed.  

10. § 3, stk. 3, punkt 5: Krav til hjemmehørende træarter er urimeligt og ikke muligt at er-

statningsfastsætte.  

11. § 3, stk. 3, punkt 6: Vil medføre et totalstop for juletræs- og pyntegrøntsproduktion. 

12. § 3, stk. 3, punkt 7: Det er ikke muligt at vurdere rækkeviden af denne bestemmelse. 

13. § 3, stk. 4: Mener sagsrejser, at en eventuel rydning af arealerne markeret på fred-

ningskortet som ”lysåbne arealer”, kan ryddes for opvækst som en del af den fremti-

dige pleje af fredningsområdet? I så fald bør dette fremgå af fredningsteksten. 

14. § 4, stk. 1: Vil nedrivning af eksisterende bolig betyde at der bliver mulighed for at op-

føre en ny bolig? 

15. § 4, stk. 2: Der er en urimelig skævfordeling i mulighederne for bebyggelse på private 

og offentlige arealer. Det er dertil ikke tydelige om muligheden for at opføre shelters og 

friluftsfaciliteter kun gælder for offentlige arealer. 

16. § 5, stk. 2: Hvad menes med midlertidig teltslagning. 

17. § 5, stk. 4: Der bør tilføjes ”sikring af” før offentlighedens adgang. Dertil bør fjernelse 

af kulturhegn ændres til når træerne er over bidehøjde i stedet for efter 10 år.  

18. § 5, stk. 5: Skilte skal begrænses til det mindst mulige – også i størrelse. 

19. § 6, stk. 1: Forbuddet mod terrænændringer er i modstrid med § 4, stk. 2. 

20. § 6, stk. 2 og 3: Det bør være muligt at vedligeholde dræn og grøfter i skovområder 

der er markeret som nål på kortbilag 2. Hvad menes der med gennemgående grøfter og 

dræn i den urørte skov? 

21. § 6, stk. 4: Gennembrud af diger i skoven kræver dispensation fra museumsloven uan-

set fredningen. 

22. § 7, stk. 2-4, 8 og 11: Det er ikke realistisk at den forslåede sti kan etableres inden for 

2 år efter fredningens gennemførsel.  

23. § 7, stk. 2, 4 og 6: Kommunen skal sikre hånhævelsen af forbud mod cykling på ”tram-

pestien”.  

24. § 7, stk. 10: Der er ikke rimeligt at tilsynsmyndigheden bemyndiges til at tillade organi-

serede aktiviteter der efter loven kræver lodsejers tilladelse. 

25. § 8, stk. 3: Plejetiltag må ikke påføre lodsejer økonomiske tab jf. plejebekendtgørelsen.  

26. § 8, stk. 6: Hvorfor skal tilsynsmyndigheden forhåndsgodkende sådanne aktiviteter? 

 

d. Dansk Skovforening har endnu ikke iværksat tabsberegninger. 

 

 

Sagsrejser´s bemærkninger: 
Ad. A.3.a: Det fremgår af indsigelserne, at både Foreningen Trelde Skov og flere private lods-

ejere har indsendt selvstændige indsigelser mod fredningen uafhængig af Dansk Skovforening. 

Det har ikke været muligt for sagsrejser at få bekræftet, at Foreningen Trelde Skov repræsen-

terer en lodsejergruppe svarende til 97 % af det forslåede privatejede fredningsområde. 
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Ad. A.3.b:  

1. Med henvisning til selve fredningsforslaget, fremlæggelsen på det offentlige møde og de 

efterfølgende besigtigelser har sagsrejser ikke yderligere bemærkninger hertil. 

2. Der henvises til Aarhus Universitets udgivelse af den ”Den danske Rødliste 2019”. 

Denne er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, og den rummer bl.a. infor-

mation om, hvor truede alle disse arter er. Hver art er – gennem en standardiseret pro-

ces – henført til en kategori, som afspejler artens status i den danske natur. Heraf 

fremgår det, at Skov er det levested, som de fleste af de rødlistede arter er knyttet til. 

3. Af fredningsforslagets § 8, stk. 2 fremgår det, at ”Plejemyndighederne gennemfører 

pleje til opfyldelse af fredningens formål i henhold til den til enhver tid gældende be-

kendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 

27. juni 2016”. Plejeforanstaltninger sker således i overensstemmelse med den øvrige 

lovgivning. Plejetiltag iværksættes først efter, der er udarbejdet en plejeplan, der mere 

detaljeret end selve fredningsbestemmelserne beskriver, hvad der skal ske.   

4. Urørt skov er den arealforvaltning, der ubetinget tilgodeser og beskytter naturen i sko-

ven optimalt. Forslag til urørt skov er placeret i den del af Treldeskovene, hvor der i 

dag er det højeste naturindhold. Sagsrejser henviser til rapporten ”Bevarelse af biodi-

versiteten i de danske skove: en analyse af den nødvendige indsats, og hvad den bety-

der for skovens andre samfundsgoder” udgivet af Københavns Universitet i 2016. For-

fatterne bag rapporten anbefaler, at hele det samlede skovareal i Treldeskovene udlæg-

ges til urørt skov. På baggrund af de forudgående debatter om fredningsforslagets ind-

hold har sagsrejser forsøgt at tilgodese lodsejers ønske om fortsat at kunne drive skov-

drift, samtidig med, at der tages tilstrækkeligt naturbeskyttelseshensyn. Det har bety-

det, at der i langt størstedelen af skoven fortsat kan drives et mere naturvenligt skov-

brug, mens de mere sårbare skovarealer ned mod Lillebælt foreslås udlagt til urørt 

skov. Sagsrejser henviser til fredningsforslagets bilag 5, hvori der redegøres for hvor 

små arealer, der som minimum skal være urørt for at sikre, naturindholdet i skoven be-

vares. Den præcise grænsedragning til den urørte skov er foretaget som beskrevet i 

vedlagte bilag 1. 

5. Stiforslag og anvendelse heraf er behandlet i punkt Ad. B.2.i. Sagsrejser gør opmærk-

som på, at fredningsforslaget ikke regulerer på jagt, og skovene kan, på samme måde 

som i dag, spærres af ved jagt. Sagsrejser henviser i øvrigt til en rapport udarbejdet af 

Roskilde Universitetscenter1, der konkluderer, at færdsel til fods eller på cykel på skov-

veje er uden praktisk betydning for rådyr, hvis flugtafstanden (hhv. 40 m om sommer 

og 75 om vinter) ikke overskrides. Der vil med fredningsforslagets gennemførsel fortsat 

være rig mulighed for vildtet at finde såkaldte jagtlommer, hvor vildtet kan finde fred 

for forstyrrelse. Sagsrejser mener ikke, offentlighedens adgang via de forslåede stier er 

i konklift med skovdriften, og er ikke bekendt med uheld i forbindelse med skovarbejde, 

som anført i indsigelsen. 

6. Sagsrejser gør opmærksom på, at signaturen for ”Øvrig skov” på kortbilag 2, også 

dækker markeringen ”nål”. Det betyder jf. §3, stk. 3, punkt 6, at nåleskov (jf. kortbilag 

2 – ”nål”) kan drives som hidtil og eksisterende dræn og grøfter kan vedligeholdes, jf. 

§6, stk. 3. Sagsrejser gør dertil opmærksom på, at der i fredningsbestemmelserne bru-

ges betegnelsen løvskovsarealer i § 3, stk. 3, punkt 3, men der henvises her ikke til 

kortbilag hvor denne signatur skulle fremgå. Årsagen til, at betegnelsen ”løvskovsarea-

ler” finder anvendelse, er for at tydeliggøre, at nåletræsbevoksninger jf. § 3, stk. 3, 

punkt 6 ikke er omfattet samme driftskrav som resten af ”øvrig skov”.     

 

 

Ad. A.3.c: 

1. § 1 –  

 Sagsrejser henleder opmærksomheden på den sidste del af sætningen, som ly-

der: ”…med hensyn til at beskytte naturtyper og arter”. Formålet er således kon-

kretiseret, og denne formulering er i øvrigt anvendt i almindelig fredningspraksis 

i forhold til naturbeskyttelse.   

 Sagsrejser gør opmærksom på, at den frie dynamik langs Lillebælt kysten er en 

forudsætning for, at det geologiske profil fortsat er synlig og interessant i forhold 

til naturindhold, videnskabelige og undervisningsmæssige aktiviteter samt den 

rekreative anvendelse. På denne strækning vil et forsøg på stabilisering af 

                                           
1 Friluftslivets effekter på naturen i Danmark 



12 
 

skrænten eller kystsikringsanlæg hæmme skrænterosionen i modstrid med de 

ovennævnte forhold.   

 Sagsrejser gør opmærksom på, at der ikke medfør fredningen skal etableres 

stenrev. Fredningsbestemmelserne er udarbejdet sådan, at fredningen ikke er til 

hinder for et eventuelt fremtidigt stenrevsprojekt. Såfremt der på et fremtidigt 

tidspunkt uafhængigt af fredningssagen udarbejdes et sådant projekt, vil Kystdi-

rektoratet blive hørt.    

2. § 2, stk. 2: Der knytter sig en særlig kulturhistorie til matrikuleringen i Treldeskovene. 

Særligt i ”selvejerskoven”, der består af mange små matrikler, der historisk er fordelt 

på mange ejere, fortæller matrikuleringen en særegen dansk skovhistorie – se fred-

ningsforslagets afsnit om kulturspor. Dette kulturhistoriske spor ønskes bevaret via 

fredning. Sagsrejser anderkender at med den forslåede formulering kan give vanske-

ligheder, såfremt en lodsejer ønsker at frasælge dele af, og samtidig oprette en ny selv-

stændig ejendom. Bestemmelsen er derfor omformuleret, så det tydeligere fremgår at 

fredningen skal bevare eksisterende skel. Det bemærkes, at matrikler fortsat kan hand-

les frit. Fredningen regulerer ikke nutidige eller fremtidige ejerforhold; men den sikrer, 

at den kulturhistorie, der knytter sig til de historiske ejerforhold, forbliver synlig.    

3. § 2, stk. 3: Bestemmelsen er udgået. 

4. § 3, stk. 1: Sagsrejser mener, at den anvendte formulering er praktisk anvendelig og 

retningsgivende for fremtidig arealanvendelse og drift. 

5. § 3, stk. 2, punkt 1: Sagsrejser understreger, at der ikke foreslås udlæg af urørt skov i 

en bræmme på 300 m fra kysten. Det oprindelige fredningsudspil omfattede, som angi-

vet, en 300 meter bræmme fra kysten. Dertil indgik yderligere en række skovpartier, 

primært langs slugter ind i skoven. Dette udspil blev revideret, se bilag 1 – notat om 

udlæg af urørt skov, og forslaget til urørt skov er reduceret og tilpasset netop den sår-

bare og biologisk vigtigste del af Treldeskovene. Sagsrejser henviser i øvrigt til oven-

stående punkt Ad. A.3.b.4., der redegør for dokumentationskravet for urørt skov. Sags-

rejser skal endeligt bemærke, at disse er opmærksomme på, at forslaget om udlæg af 

urørt skov kan være en drastisk ændring og indskrænkning i driften af en ejendom. En-

kelte lodsejeres ejendom er sågar udlagt som urørt skov i deres fulde udstrækning. 

Derfor er giver § 3, stk. 2, punkt 4 mulighed for at udtage brænde til eget forbrug. 

6. § 3, stk. 2, punkt 2: Der menes ’kan’. Ahorn er, som anført, hjemmehørende. Den kan 

dog have en invasiv karakter, hvilket visse steder kan være på bekostning af naturind-

holdet. Plejemyndigheden tildeles derfor mulighed for at fjerne ahorn, såfremt det efter 

en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Skulle det blive nødvendigt tilbydes lodseje-

ren jf. plejebekendtgørelsen, at udføre arbejdet. Træet skal efterfølgende efterlades i 

skovbunden. 

7. § 3, stk. 2, punkt 3: Med en aktiv forvaltning menes eksempelvis fjernelse af nål og an-

dre ikke hjemmehørende træarter. En sådan forvaltning vil efter sagsrejsers vurdering, 

ikke medføre hverken økonomisk tab, væsentlige gener eller udgifter for lodsejere. Så-

fremt fredningen gennemføres, og arealet overgår til urørt skov, udbetales der fred-

ningserstatningen svarende til nedgangen i handelsværdien – altså værdien for den stå-

ende vedmasse på fredningstidspunktet.      

8. § 3, stk. 2: Nåletræsarealerne er efter ønske fra lodsejerne, og som et resultat af de 

indledende forhandlinger blevet friholdt for driftsindskrænkninger, de første ti år efter 

fredningen eventuelt bliver gennemført. Med henvisning til redegørelsen i ovenstående 

punkt Ad. A.3.b.6 gøres opmærksom på, at nåletræsarealer jf. § 3, stk. 3, punkt 6 kan 

drives som hidtil. Der er ingen krav til renafdrift eller det modsatte. Undtagelsen vedrø-

rende bevoksninger med eg som hovedtræart er ligeledes et kompromis, der efter øn-

ske fra lodsejerne skal sikre muligheden for at forny egetræsbevoksninger.  

9. § 3, stk. 3, punkt 4: Sagsrejser har ikke yderligere bemærkninger til bestemmelsernes 

opstilling. Antallet af veterantræer i nærværende fredningsforslag er et resultat af lods-

ejernes indsigelser mod veterantræer. Det oprindelige fredningsudspil arbejdede med 

udpegning af 12 veterantræer/ha. Nærværende forslag på 5 veterantræer/ha er altså et 

absolut minimum. Skeler man til de offentlige tilskud til fremme af biodiversitet i sko-

vene, ser man, at der er minimumsgrænse for antal træer per/ha for, at det vil have en 

anerkendelsesværdig effekt. Man kan således søge om tilskud til bevaring af minimum 

5 veterantræer.  

10. § 3, stk. 3, punkt 5: Sagsrejser mener ikke det er et urimeligt krav at stille. Den dan-

ske flora og fauna er i skovøkosystemet tilknyttet hjemmehørende træarter. Anvendel-
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sen af hjemmehørende træer udgør således naturgrundlaget i skoven og er en forud-

sætning for, at fredningsformålet kan indfries. Dertil er de hjemmehørende træarter al-

lerede vidt udbredt i Treldeskovene, og endelig kan skovdrift med nål fortsætte i de ek-

sisterende nåletræsbevoksninger. I forhold til erstatningen henviser sagsrejser til fred-

ningsforslagets bilag 1 – budgetoverslag, hvori der sammenlignes med fredningssager 

og erstatningsfastsættelse i forbindelse med tilsvarende krav til træartsvalget.   

11. § 3, stk. 3, punkt 6: Sagsrejser gør opmærksom på, at eksisterende nåletræsbevoks-

ninger (inkl. juletræs- og pyntegrøntkulturer), jf. kortbilag 2, kan opretholdes og drives 

som hidtil. 10 år efter fredningens gennemførsel kommer der dog et forbud mod brug 

af pesticider og gødning. Lodsejer kan herefter fortsat drive arealer med nål, men om-

stille driften i en økologisk retning, eller omlægge til løv. Sagsrejser bemærker, at ifølge 

lodsejernes udsagn, er boniteten i Treldeskovene generelt ikke egnet sig nåletræ og, at 

juletræsproduktion i stigende grad foregår på landbrugsjord, udenfor skovene, for at 

mindske de driftsmæssige omkostninger.  

12. § 3, stk. 3, punkt 7: Sagsrejser gør opmærksom på, at denne bestemmelse udeluk-

kende sikrer, at fredningen ikke er til hinder for biodiversitetstiltag. Den vil ikke betyde 

konkrete aktive tiltag. 

13. § 3, stk. 4: Ja, det er en mulighed for plejemyndigheden at udarbejde en plejeplan, 

hvori der indgår rydning af de på kortbilag 2 markerede ”lysåbne arealer”. Arealerne er 

vigtige i forhold til at skabe en varieret overgang fra lysåbne naturarealer til skovnatur 

– de såkaldte ecotones/randzoner. Der vil ofte være en højere grad af biodiversitet i en 

sådan overgangszone, fordi denne tilbyder en mosaik af levesteder, som dækker begge 

de to tilgrænsende biotoper. Den overvejende del de ”lysåbne arealer” er i dag udpeget 

som § 3 beskyttet natur. På § 3 beskyttede naturtyper må der i forvejen ikke tilplantes, 

og med fredningen tildeles Fredericia Kommune retten til at pleje disse arealer. En 

eventuel pleje af de lysåbne arealer skal fremgå af plejeplanen og ikke af selve fred-

ningsbestemmelserne.   

14. § 4, stk. 1: Nej, forbuddet gælder opførsel af nye boliger og ikke ombygning eller ned-

rivning og genopførsel af nyt på eksisterende sokkel. Et sådant projekt vil dog kræve 

dispensation fra Fredningsnævnet i forhold til landskabelig påvirkning og tilpasning til 

eksisterende bygningsmasse.   

15. § 4, stk. 2: Sagsrejser anderkender de ulige forhold, hvad angår byggeri. Sagsrejser 

mener, at offentligheden har en interesse i, at den formidlingsmæssige og rekreative 

anvendelse af Trelde Næs kan tilpasses nutidige behov. Forholdet omkring shelters gæl-

der for hele fredningsområdet.  

16. § 5, stk. 2: Den normale anvendelse af begrebet midlertidigt er op til 6 uger.  

17. § 5, stk. 4: Ændret og tilføjet. 

18. § 5, stk. 5: Sagsrejser er enig i, at skiltning i fredningsområdet ikke skal være for om-

fattende.  

19. § 6, stk. 1: Sagsrejser gør opmærksom på, at dette er en generel regulering af hele 

fredningsområdet, og at § 4, stk. 2 er en undtagelse herfra.  

20. § 6, stk. 2 og 3: Sagsrejser gør opmærksom på, at bestemmelserne er udarbejdet såle-

des, at eksisterende dræn og grøfter kan vedligeholdes på alle andre arealer end de på 

kortbilag 2 markerede ”urørt skov” – se i øvrigt svar i punkt A.3.b.6 omhandlende mar-

kering af ”nål” og ”øvrige skovarealer” på kortbilag 2. Med gennemgående dræn og 

grøfter menes de dræn og grøfter, der på fredningstidspunktet går hele vejen igennem 

den urørte skov. Bestemmelsen tilladelser altså fortsat dræning af skovarealerne land-

værts den urørte skov.  

21. § 6, stk. 4: Sagsrejser er opmærksom herpå. Fredningen vil ikke ophæve museumslo-

vens bestemmelser i forhold til et evt. digegennembrud.  

22. § 7, stk. 2-4, 8 og 11: Ingen yderligere bemærkninger. 

23. § 7, stk. 2, 4 og 6: Sagsrejser er opmærksom på problemstillingen, og tilsynsmyndig-

heden har således, jf. stk. 6 mulighed for at opsætte chikaner eller bomme til regule-

ring af færdslen, således at der sikres en ”stille og rolig” anvendelse.   

24. § 7, stk. 10:  Sagsrejser har revideret bestemmelsen således, at tilsynsmyndigheden 

ikke bemyndiges til at tillade større arrangementer i den urørte skov, men fastholder 

bestemmelsens ordlyd for så vidt angår offentligt skov, veje og stier. Sagsrejser henvi-

ser til fredningsformålene angående rekreativ anvendelse og formidling af de natur-

mæssige og kulturhistoriske værdier. Det er således væsentligt tilsynsmyndigheden har 

muligheden for at tillade grupper på veje og stier f.eks. i forbindelse med formidling af 
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områdets særlige geologi eller store naturindhold. Sagsrejser understreger at disse ak-

tiviteter i praksis vil ske med udgangspunkt i en god forudgående dialog med lodsejer.    

25.  § 8, stk. 3: Sagsrejser er opmærksom herpå og bekræfter, at fremtidigt plejetiltag 

sker i overensstemmende med plejebekendtgørelsen.  

26. § 8, stk. 6: Denne bestemmelse tilskriver tilsynsmyndigheden at finde en balanceret 

vægtning mellem de formidlingsmæssige og rekreative aktiviteter og naturbeskyttelsen 

i den urørte skov. Bestemmelsen tager særligt sigte på de kommunalt ejede arealer på 

Trelde Næs, der i sin helhed udlægges urørt.    

 

 

Ad. A.3.d: Ingen bemærkninger 

 

 

 

4. Foreningen Trelde Skov, brev af d. 1.12.2019 og d. 15. september 2020. 

a. Foreningen redegør for sin modstand mod fredningsforslaget og henviser til ovenstående 

indsigelse fra Dansk Skovforening. 

b. Foreningen ønsker, såfremt at fredningen gennemføres med det forslåede stianlæg, at cyk-

ling forbydes på stien. 

 

 

Sagsrejser´s bemærkninger: 
Ad.B.4.a: Ingen bemærkninger. 

 

Ad.B.4.b: Sagsrejser mener fortsat, at offentligheden har en væsentlig interesse i en øget ad-

gangsmulighed og ser ingen særlige omstændigheder, der skulle gøre cykling på stien forbudt. 

Skalaen og afstandene i fredningsområdet synes at nødvendiggøre, at cykling er tilladt.  

 

 

 

5. Vejby sogns jagt forening, brev af d. 20. september 2019 

Jagtforeningen har i samarbejde med Danmarks jægerforbund vurderet, at der ved fredning er 

tale om en klar forringelse af muligheden for udøvelse af jagt. De væsentligste årsager hertil: 

 

1. Muligheden forringes ved anlæggelse af tværgående sti som både ødelægger matrikler, 

jagtudførsel men skaber også så meget uro at der ikke vil kunne udøves jagt i områderne 

omkring stien.  

2. Områderne med urørt skov vil blive så tæt at det fysisk ikke er muligt at bevæge sig i sko-

ven, hvorfor haglbøsse jagt er kraftigt reduceret om muligt fjernet. Riffeljagt i områderne 

med uberørt skov er selvsagt umuligt. 

3. Veterantræerne vil skabe store åbne områder hvor intet vildt ønsker at være. 

4. Den manglende nåletræsbeplantning giver ikke vildtet mulighed for at gemme / trykke sig. 

5. Der er af Danmarks Jægerforbund udarbejdet en jagtvurdering af Treldeskovene, som vur-

derer nedgangen i jagtværdi for den samlede skov.  

 

 

Sagsrejser´s bemærkninger: 
Ad.A.5.1: Sagsrejser medgiver, at øget færdsel kan medføre forstyrrelse af vildtet; men er 

ikke enige i påstanden om, at det er ødelæggende for jagten i skoven. Råvildtbestanden i Dan-

mark har de seneste årtier været kraftigt stigende – de seneste par år dog stagnerende. Stig-

ningen i bestanden skyldes især, at råvildtet har spredt sig effektivt til hele landet, hvor det før 

var mest udbredt på de gode jorder i det østlige Danmark. Råvildtet har tilpasset sig den nu-

værende landbrugsdrift og arealforvaltning og er blevet stadig mere tilvænnet menneskelig ak-

tivitet. 
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Ad.A.5.2-4: Sagsrejser mener ikke, at påstanden om, at urørt skov skulle nedsætte jagtmu-

lighederne, er tilstrækkeligt underbygget – tværtimod må det forventes, at de urørte skovpar-

tier vil fungere som såkaldte jagtlommer, hvor vildtet får fred. Sagsrejser henviser til rappor-

ten fra Københavns Universitet ”Bevarelse af biodiversitet i de danske skov”, hvori det angives, 

at arealer med urørt skov forventes at understøtte en større mængde vildt. På sigt formodes 

dette at øge jagtens værdi både i og omkring skovene. Der er dog begrænset evidens på dette 

område.  

 

Veterantræer kan ikke forventes, at afskrække vildtet, og der vil ikke blive færre nåletræsbe-

plantninger, som følge af fredningen.        

 

Ad.A.5.5: Sagsrejser mener ikke, at jagtvurderingens gennerelle karakter kan anvendes til 

hele skoven, men derimod kun i umiddelbar tilknytning til det nye stianlæg.  
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C. Bemærkninger til indsigelser og 
kommentarer fra lodsejerne.    
 

1. Søren Thomsen, lb. nr. 2, brev af d. 18.09.2019 

Lodsejer mener ikke fredningsforslaget er nødvendigt, da der ikke synes at være en konkret 

trussel mod skoven og den høje biodiversitet. Lodsejer har dertil en række indsigelser til kon-

krete bestemmelser.  

 

a. § 2, stk. 2: Denne bestemmelse bør præciseres i forhold til formålet med bestemmelsen.  

b. § 5, stk. 3 - punkt 4: Ønsker det præciseret at man med fordel kan vælge træer der alle-

rede er gået ud, eller er ved at dø og dette kan gøres uanset at træerne står i grupper og 

brystdiameteren er under 50 cm.  

c. § 6, stk. 1: Ønsker det præciseret, at interne skovveje kan vedligeholdes.  

d. § 7, stk. 5: Ønsker præciseret at det påhviler plejemyndigheden at holde stier i ønsket 

fremkommelig stand. 

e. § 7, stk. 10: Ønsker det præciseret at større arrangementer med mere end 30 deltagere 

altid kræver lodsejeres samtykke. 

 

 

Sagsrejser´s bemærkninger: 
Ad. C.1.a: Bestemmelsen er påtænkt at bevare den kulturhistorie, der knytter sig til de særlige 

ejerforhold i Treldeskovene. Se ovenstående svar Ad. A.3.c..2. Det skal således fortsat være 

muligt at købe og sælge matrikler; men nuværende matrikelskel skal bevares.    

 

Ad. C.1.b: Sagsrejser gør opmærksom på, at den valgte ordlyd i fredningsforslaget ikke giver 

mulighed for at udpege veterantræer, der allerede er døde eller har en brystdiameter på under 

50 cm. Tilsynsmyndigheden kan i samarbejde med lodsejer og efter en konkret vurdering ud-

mærket udpege svækkede træer med sygdom, skader eller råd. Der er ikke krav til om vete-

rantræerne skal stå i grupper, skovbryn eller lignende. 
 

Ad. C.1.c: Eksisterende skovveje og stier kan jf. § 5, stk. 6 vedligeholdes. Kørespor i skoven 

må ikke opgraderes eller befæstes.  

 

Ad. C.1.d: Sagsrejser bekræfter, at det jf. § 7, stk. 3 er tilsynsmyndigheden, der afholder ud-

giften til etablering af de nye stier, og at såfremt denne ønsker en forbedring af tilstanden af 

eksisterende stier og skovveje også afholder udgiften hertil. 
 
Ad. C.1.e:  Sagsrejser henviser til ovenstående svar i punkt Ad. A.3.c.24: 
 

 
 

2. Torben Krog, lb. nr. 10, brev af d. 17.09.2019 

a. Lodsejer er stærkt forundret over fredningsforslaget og kan ikke forstå, hvorfor ikke skov-

ejerne selv kan drive skoven under hensyntagen til naturværdierne.  

b. Lodsejer mener ikke, at forslag til ny sti er forenelig med naturbevarelseshensynet i fred-

ningsforslaget. Dertil anfører lodsejer, at offentligheden har tilstrækkelig adgang til skoven 

via eksisterende skovveje og ”bærestien” langs kysten.  

c. Lodsejer udtrykker bekymring for, at stien vil anvendes til motoriseret færdsel og anden 

ulovlig adfærd.  

d. Lodsejer foreslår et alternativt stiforløb på matr. nr. 5aa. Alternativet vil mindske generne 

ifht. jagt og skovdrift.     

e. Lodsejer ønsker tilbudt en ekspropriering af skoven. Skoven vil tabe en stor del af sin han-

delsværdi og højst sandsynlig være usælgelig. 
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Sagsrejser´s bemærkninger: 
Ad.C.2.a: Sagsrejser anderkender, at lodsejer har passet og plejet skoven efter alle love og 

forskrifter, og den nuværende drift er en medvirkende faktor til, at skoven har en stor natur-

værdi. Hensigten med fredningen er derfor også i så vid udstrækning som muligt at videreføre 

muligheden for at drive skoven på en bæredygtig måde. Med fredningsforslaget vil der således 

fortsat kunne drives skovdrift, og samtidig sikres skovnaturen et eksistensminimum så sårbare 

arter, som f.eks. Pragtsvirrefluen, Sortspætten og Stor Gøgeurt ikke uddør lokalt.   

 

Ad.C.2.b: Sagsrejser mener ikke, at naturbeskyttelse og rekreativ anvendelse er hinandens 

modsætninger. Disse kan forenes bl.a. ved regulering af skovdrift og hensigtsmæssig placering 

af stierne. Se i øvrigt ovenstående punkt Ad. A.1.g angående placering og anvendelse af sti. 

    

Ad.C.2.c: Det skal understreges, at fredningsforslaget ikke vil medføre en lovliggørelse at mo-

toriseret færdsel i skoven. Sagsrejser forventer således, at brugere af naturen og herunder 

MTB-ryttere, hundeluftere mfl., som udgangspunkt overholder lovgivningen. Eventuelle over-

trædelser varetages af de myndigheder, der har til opgave at påse overholdelse af adgangs-

reglerne. Konflikter mellem brugergrupperne håndteres bedst lokalt, når de opstår. Med hen-

syn til anvendelsen af trampestien har tilsynsmyndigheden mulighed for at opsætte 

bomme/chikaner på trampestien for at regulere færdslen. Endeligt følger det af fredningsfor-

slagets § 7, stk. 3, at der kan etableres holdepladser visse steder ved indgangen til skoven. 

Ved på den måde at regulere færdslen forventes det, at billister ikke kører ind i skoven.   

 

Ad.C.2.d: Forslag til ændring af stiforløb på matr. nr. 5aa er efterkommet. Revideret kortbilag 

er vedlagt. Der henvises i øvrigt til § 7, stk. 3. 

 

Ad.C.2.e: Sagsrejser mener ikke at ekspropriering er hensigtsmæssigt eller nødvendigt i 

denne fredningssag. Sagsrejser gør opmærksom på, at det tab, som en fredning påfører en 

fredet ejendom, ydes der erstatning svarende til ejendommens nedgang i handelsværdi.  

 

 
 

3. Frede og Erling Jensen, lb.nr. 11, brev af 18.09.2019. 

a. Lodsejer gør opmærksom på, at skoven er plejet og passet med kyndig hjælp af Skovdyr-

kerforeningen. Lodsejer ønsker ingen ændringer af dette og er således modstander af fred-

ningsforslaget.  

b. Lodsejer er særligt modstander af øget færdsel i skoven på kryds og tværs, hvilket forstyr-

rer planter og dyreliv. 

c. Lodsejer mener ikke, at Fredericia Kommune skal være udøvende plejemyndighed. Kom-

mune er part i sagen og kan således ikke optræde som uvildig myndighed, som f.eks. 

Skovdyrkerforeningen. 

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Ad.C.3.a: Idet der henvises til ovenstående svar i punkt Ad.C.2.a: har sagsrejser ikke yderli-

gere bemærkninger. 

 

Ad.C.3.b: Idet der henvises til ovenstående svar i punkt Ad.C.2.b: har sagsrejser ikke yderli-

gere bemærkninger. 

 

Ad.C.2.c: Sagsrejser gør opmærksom på, at rollen som plejemyndighed følger af bekendtgø-

relsen om pleje af fredede arealer og tilsyn. Det vil således være i modstrid med den øvrige 

lovgivning at tildele private virksomheder, som f.eks. Skovdyrkerforeningen, rollen som pleje-

myndighed.  
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4. Nyma A/S, lb. nr. 12, brev af 27.11.2019. 

Lodsejer tilslutter sig den af Foreningen Trelde Skov udarbejdede indsigelse i samarbejde med 

Dansk Skovforening. Dette indlæg er et supplement hertil.  

 

a. Lodsejer kommenterer på Fredericia Kommunes drift og forvaltning af egne arealer.  

b. Lodsejer redegør for det kulturhistoriske særegne ved ejerforholdene i Treldeskovene og 

mener, at fredningsforslaget vil være ødelæggende for den historiske landskabsstruktur og 

desuden er naturbeskyttelsen ikke forenelig med stiudlæg og øget rekreativ anvendelse.  

c. Lodsejer mener, at fredningsforslaget er en såkaldt ”ommer”, og Fredericia Kommune har 

udarbejdet fredningsforslaget, så det bl.a. er skræddersyet til at omdanne private skovare-

aler til parklignende landskaber til turister.  
d. Veterantræer vil have en skyggevirkning på op mod 60 % af skovarealet og vil på lang sigt 

ændre udseende, og flora og fauna vil ændre sig voldsomt. Skovdrift med naturlig selvfor-

yngelse bliver nærmest umuligt. Lodsejer anvender i sin udregning et fritstående bøgetræ 

på over 200 år bliver ca. 30 meter i højde og ca. 28 meter i diameter. 

 
 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Ad.C.4.a: Sagsrejser gør opmærksom på, at gældende fredning og deklaration er overholdt og 

har ikke yderligere bemærkninger til. 

 

Ad.C.4.b: Sagsrejser anderkender Treldeskovenes særlige kulturhistorie og mener at denne 

bevares og beskyttes yderligere ved nærværende fredningsforslag. I forhold til naturbeskyt-

telse vs. benyttelse henvises til ovenstående punkt Ad.C.2.b. 

 

Ad.C.4.c: Fredningsforslaget er forsøgt udarbejdet således at der tages højde for både natur-

beskyttelse, forbedret offentlige adgang og skovdrift. Sagsrejser kan ikke genkende det billede 

som lodsejer tegner, men tager indsigelserne til efterretning.  

 

Ad.C.4.d: Sagsrejser gør først og fremmest opmærksom på, at veterantræerne udgør vigtige 

levesteder for de skovtilknyttede arter. Disse levesteder vil blive sikret via fredning. Ifølge Aar-

hus Universitet – DCE der er ansvarlig for NOVANA overvågningen i Danmark er ca. 1/3 af sko-

vens biodiversitet vedboende:  

 

Fælles for skovene er, at der knytter sig en stor gruppe af arter til overfladen af gamle træer (epifytter) og 

til ved under nedbrydning, både i hulheder eller rådne partier på ellers levende træer og i døde grene og 

stammer. En tommelfingerregel siger, at det er en tredjedel af skovenes samlede biodiversitet, som er 

vedboende i bred forstand. Denne del af skovens biodiversitet må betragtes som særligt truet, idet leve-

stederne er direkte påvirkede af den forstlige hugst af biologisk unge træer og fjernelsen af det døde ved. 

Mange truede arter koloniserer udelukkende træer, som stadigvæk er levende, så der er behov for både 

levende gamle ”veterantræer” og dødt ved. 

 

Den videnskabelige litteratur viser, at biodiversiteten af vedboende arter stiger med mængden af dødt ved, 

og selvom stigningstaksten i artsantallet aftager, kommer der stadigvæk flere arter til med stigende 

mængde dødt ved, helt op til den urørte løvskovs mængde af dødt ved på mere end 100 m³ pr. ha. En 

række meget omfattende undersøgelser af metadatasæt (fx Gossner et al., 2013; Lachat et al., 2012; 

Müller et al., 2007) peger på, at skovtyper med en stor vedmasse også naturligt rummer store mængder 

dødt ved og dermed naturligt også en stor diversitet af vedboende arter. Der ses et betydeligt tab i diver-

siteten af de vedboende arter, når mængden af dødt ved kommer under 50-70 m3 pr. ha. 

 

Ud over mængden af dødt ved er det vigtigt, at der i skovene er en variation i veddets nedbrydningsstadier, 

således at der kontinuert er egnet substrat for de vedboende arter. 

Citat fra Aarhus Universitet – DCE – NOVANA overvågning2 

                                           
2 https://novana.au.dk/naturtyper/kontrolovervaagning/indikatorer/skovstruktur/doedt-ved/ 
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Lodsejer angiver i sin udregning veterantræernes skyggepåvirkning til 707 m². Foreningen 

Treldeskov har ligeledes anført, at et veterantræ vil få en meget omfattende krone med en 

skyggeflade på op til 560 m². Sagsrejser mener ikke, at den anførte skyggepåvirkning er retvi-

sende for det samlede fredningsområde.  

 

Sagsrejser medgiver, at et solitært bøgetræ med fuld lyseksponering og gunstige vækstforhold 

kan opnå ovenstående dimensioner. Sagsrejser er dog ikke enig i lodsejers eller foreningen 

Treldeskovs konklusion af skovdyrkningskonsekvensen ved udpegning af veterantræer i fred-

ningsområdet. Sagsrejser mener, at det er misvisende at anvende et solitært bøgetræ, der har 

været udsat for fuld lyseksponering og derved opnået maksimal kronestørelse for arten.  

 

Udregningen af veterantræernes skyggepåvirkning afhænger i høj grad af vurderingen af kro-

nens størrelse, og vil således variere meget fra træ til træ og fra skovareal til skovareal. Sags-

rejser påpeger, at resultatet af udregningen af skyggepåvirkningen i en konventionelt dyrket 

bøgebevoksning kan få et væsentligt andet resultat og har hertil opstillet et alternativt regne-

eksempel:           

Endeligt understreger sagsrejser, at udpegningen af veterantræer ikke er begrænset til bøg. 

Der vil således også udpeges træer med en mindre skyggeflade som eks. birk eller ask, lige-

som der kan udpeges træer i skovbryn, ved vej eller træer, der allerede har dårlig vækst eller 

er beskadigede og som dermed har en begrænset krone. 
 

 

5. Søren J.H. Ladegaard, lb. nr. 13, brev af 22.09.2019. 

a. Lodsejer er uforstående overfor hvorfor nåleskovsarealet ikke må øges, når nu denne skov-

type relativt hurtigt optager CO2? 

b. Veterantræer passer ikke ind i skovdrift, da de på sigt totalt ødelægger skovbunden, da de 

skygger. De forhindre nye træer og vegetation i skovbunden.   

c. Bekymret for færdslen i skoven, når de gamle træer vælter, og jeg ikke må fjerne dem fra 

stier og veje, så skoven fortsat kan drives. Fx hvis et træ spærrer ved en overkørsel ved en 

grøft, bliver jeg afskåret fra dele af skoven.  

d. Når et veterantræ falder, skal der udpeges et nyt. Prisen for dette træ findes ikke i dette 

oplæg til fredningen. Der må nødvendigvis tilhøre en erstatning. Det nuværende oplægspri-

ser for veterantræer er urealistisk lave.  

e. Lodsejer ønsker at Fredericia Kommune medvirker til vedligehold af private skovveje.  

f. Lodsejer efterspørger fredningserstatning for nedsat jagtværdi.  

g. Lodsejer mener, at oplægget til fredningserstatning er for lavt.  

h. Lodsejer mener ikke, at stiudlæg er foreneligt med beskyttelse af digerne i skoven og na-

turbeskyttelse. 

i. Lodsejer efterspørger fredningserstatning for skader på træer i forbindelse med udlæg af 

sti.  

 

Eksempeludregning af veterantræers skyggeflade:  

Sagsrejser vurderer, at den reelle skyggeflade i en dyrket skov, for så vidt angår bøge-

træer, kan ligge omkring 67 m2. 

  

Begrundelse: Det typiske stamtal for en konventionelt dyrket bøgebevoksning ligger 

mellem 100-200 træer/ha. – altså et gennemsnit på 150 (10.000/150 = 67 m2) Et 

gennemsnitligt bøgetræ i en bevoksning vil altså have en kronediameter på ca. 10 m 

(67/3,14 = r²)  

 

Det vil betyde, at kun 667 m²/ha. svarende til omkring 7 % af skovarealet vil blive be-

rørt af veterantræerne i det tilfælde at samtlige udpegede veterantræer er bøgetræer. 
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Sagsrejsers bemærkninger: 
Ad.C.5.a: Fredningens formål er ikke at begrænse global opvarmning, men derimod at bevare 

og beskytte naturindholdet i Treldeskovene. De arter som er tilknyttet danske skovøkosyste-

mer kan ikke overleve i ikkehjemmehørende nåletræsbevoksninger, og derfor vil fredningen 

medføre forbud mod yderligere nåleskov.  

 

Ad.C.5.b: Med henvisning til ovenstående punkt Ad.C.4.d har sagsrejser ikke yderligere be-

mærkninger.  

 

Ad.C.5.c: Sagsrejser gør opmærksom på, at nedfaldne stammer og grene, jf. § 3, stk. 2 – 

punkt 2 kan fjernes fra veje og stier.  

 

Ad.C.5.d: Fredningserstatningen for veterantræerne indgår i budoverslaget under ”øvrige 

skovarealer”. Sagsrejser gør opmærksom på, at lodsejer kan fremsætte erstatningskrav over-

for Fredningsnævnet.   

 

Ad.C.5.e: Fredningen stiller ikke krav til vejenes tilstand og den slitage, der matte opstå ved 

tilsynsmyndighedens overvågning af naturtilstanden, synes ubetydelig i forhold til vejvedlige-

hold.  

 

Ad.C.5.f: Med henvisning til ovenstående svar i punkt Ad. A.3.b.5 og Ad.A.5.1 medgiver sags-

rejser, at der kan være tale om nedsat jagtværdi i umiddelbar nærhed af den nye sti. Sagsrej-

ser vil lade det være op til Fredningsnævnet at fastsætte en eventuel erstatning for nedsat 

jagtværdi.   

 

Ad.C.5.g: Sagsrejser har ikke yderligere bemærkninger til budgetoverslaget, og vil lade det 

være op til Fredningsnævnet at fastsætte erstatningen. 

 

Ad.C.5.h: Idet der henvises til ovenstående svar i punkt Ad.C.2.b, har sagsrejser ikke yderli-

gere bemærkninger. 

 
Ad.C.5.i: Fredningserstatningen for udlæg af ny sti fremgår af fredningsforslagets budgetover-

slag. Sagsrejser har ikke yderligere bemærkninger. 

 
 

 

6. Vesterskov I/S, lb. nr. 14, brev af 22.10.2018. 

Vesterskoven Trelde I/S v. Jacob Ladegaard og Kasper Danielsen mener, at gennemførsel af 

fredningsforslaget vil have store økonomiske konsekvenser for driften, og de er således mod-

standere af fredningsforslaget i sin helhed. Lodsejer har følgende konkrete indsigelser. 

 

a. Der ønskes ikke nåletræer af arten sitkagran og rødgran i skoven, det har vi planlagt 

med flere steder i skoven. Dette er planlagt og beskrevet i en skovrapport, som vi i sam-

arbejde med Skovdyrkerforening har fået lavet. Udfasning af nål vil få store økonomiske 

konsekvenser, da den dyreste omlægning er fra nål til løv.  

b. Der ønskes ikke juletræer og pyntegrønt indenfor fredningsområdet. Vi har udlagt og in-

vesteret i ca. 0,8 ha juletræer/pyntegrønt. Den investering og fremtidige indtjening vil gå 

tabt.  

c. I forhold til den urørte skov så vil ca. 40 % af vores skov blive udlagt til urørt skov. Det 

vil betyde, at vi næsten mister grundlaget for at dyrke traditionel skovdrift.  

d. Muligheden for renafdrift af større områder bortfalder, da vi har satset på nåletræer flere 

steder i skoven, er det en hindring, da renafdrift er nødvendigt i nåletræsproduktion.  

e. Brugen af pesticider og gødning bortfalder. Dette bruges i forhold til biller i unge nåle-

træer og i juletræsproduktion.   



21 
 

f. Ingen dræning/grøftning i skoven. Det vil gøre det svært at dyrke de træer man ønsker 

på et givet areal, eksempelvis er der mange steder i skoven, som vil blive for vådt/surt til 

bøg og sitkagran.  

g. Udpegning af veterantræer er en hindring for skovdriften, da den vil give hindringer for 

nyplantninger. Ex vil store veterantræer i bøg skygge voldsomt i en indhegning med ny-

plantede ege. Den vil ligeledes give udgifter, når store grene fra veterantræer falder ned 

over tråden. Så vil hjortevildt kunne komme ind og gøre stor skade på egene.  

h. En udlægning af skridzonen til urørt skov vil også have betydning for den samlede øko-

nomi i skoven, det er noget mere besværligt at bjærge træ fra den del af skoven. Men i 

tørre år og med det rette materiel kan man godt få bjærget træ fra den del af skoven. 

Der er flere steder i eksempelvis Vejle Kommune, hvor det kræver det samme materiel 

at drive skov. Så at tale om, at det er ubetydeligt at frede den del af skoven, er vi ikke 

enige i. 

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Ad.C.6.a: Sagsrejser gør opmærksom på at nål ikke skal udfases – det var en del af det oprin-

delige fredningsudspil, men er senere blevet ændret således at eksisterende nåleskovsarealer 

kan bestå. Der er dog forbud mod konvertering af eksisterende løv til nål. 

 

Ad.C.6.b: Med henvisning til ovenstående svar i punkt Ad.C.6.a kan eksisterende juletræs og 

pyntegrøntkulturer bevares og drives som hidtil. Dog skal bemærkes, at der 10 år efter fred-

ningens gennemførsel bliver forbud mod anvendelse af pesticider og gødning, jf. § 3, stk. 3 – 

punkt 6. 

 

Ad.C.6.c: Sagsrejser gør opmærksom på, at forslag til udlæg af urørt skov på lodsejers matri-

kel 6ab udgør omkring 14 ha – svarende til ca. 30 % af matriklen. På dette areal vil det ikke 

være muligt at dyrke skoven. 

 

Ad.C.6.d: Sagsrejser gør opmærksom, at forbuddet mod større renafdrift ikke er gældende for 

nåleskovarealer.  

 

Ad.C.6.e: Sagsrejser gør opmærksom på, at forbuddet mod anvendelse med pesticider ikke 

gælder for nåleskovsarealer de første 10 år efter fredningens gennemførsel, og herefter er det 

fortsat tilladt at sprøjte mod snudebiller. 

 

Ad.C.6.f: Sagsrejser gør opmærksom på, at vedligehold af eksisterende dræn og grøfter kan 

fortsætte efter gennemført fredning. Forbuddet gælder kun nye dræn og grøfter. 

 

Ad.C.6.g: Med henvisning til ovenstående punkt Ad.C.4.d har sagsrejser ikke yderligere be-

mærkninger.   

 

Ad.C.6.h: Sagsrejser anderkender, at udlæg af urørt skov vil have økonomiske konsekvenser 

for driften af skoven og henviser i den forbindelse til, at fredningserstatningen dækker ejen-

dommens nedgang i handelsværdi. Det er muligt for lodsejer at fremsætte erstatningskrav 

overfor Fredningsnævnet.  

 

 

 

7. Ole Dahl Hansen, lb. nr. 18, brev af 22.09.2018. 

Lodsejer er modstander af fredningsforslaget, særligt udpegning af veterantræer og udlæg af 

nye stier. 
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Sagsrejsers bemærkninger: 
Sagsrejser tager indsigelserne til efterretning og har ikke yderligere bemærkninger. 

 

 

 

8. Bøgeskov Byggecenter Aps, lb. nr. 19, brev af 31.10.2019. 

Lodsejer gør særligt indsigelse mod udpegning af veterantræer.  

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Med henvisning til ovenstående svar, i punkt Ad.C.4.d, har sagsrejser ikke yderligere bemærk-

ninger. 

 

 

 

9. Martin og Thorsten Markussen Linnet, lb. nr. 21 og 25, brev af 29.11.2019. 

Lodsejerne er modstandere af fredningsforslaget og mener, det er en mistillidserklæring over-

for lodsejerne. Lodsejerne har særligt indsigelser imod udlæg af urørt skov og udpegning af 

veterantræer. Lodsejerne mener ligeledes, at forslag til ny sti er i modstrid med det naturbe-

skyttelseshensyn som fredningen skal varetage.  

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Sagsrejser anderkender, at lodsejer har passet og plejet skoven efter alle love og forskrifter, 

og den nuværende drift er en medvirkende faktor til, at skoven har en stor naturværdi. Fred-

ningsforslaget er ikke en mistillidserklæring til lodsejerne, men en sikring af naturværdierne i 

skoven. Hensigten med fredningen er derfor også i så vid udstrækning som muligt at videre-

føre muligheden for at drive skoven på en bæredygtig måde. Med fredningsforslaget vil der så-

ledes fortsat kunne drives skovdrift i den overvejende del af skoven, og samtidig sikres skov-

naturen et eksistensminimum, så sårbare arter som f.eks. Pragtsvirrefluen, Sortspætten og 

Stor Gøgeurt ikke uddør lokalt.  

 

I forhold til fredningsforslagets bestemmelser om veterantræer, urørt skov og udlæg af stier 

henvises til ovenstående punkter -  Ad.A.3.b.4, Ad.C.4.d og Ad. A.1.g. 

 

 

 

10. Jesper Bjerrisgaard, lb. nr. 26, brev af 22.09.2019. 

a. Lodsejer er uforstående overfor anlæg af ny sti, som frygtes at få karakter af en MTB bane.  

b. Lodsejer har ligeledes indsigelse mod udpegning af veterantræer, som I pålægger lods-

ejerne, som jeg ikke kan acceptere.  

c. Jagt må udføres; men med den øgede mængde besøgende i skoven vil jagten være væ-

sentligt reduceret om muligt helt umulig / uinteressant. 

d. Lodsejer henviser til manglende/for lav erstatning for områder omkring stien, veterantræer 

og jagtværdi.   

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
 

Ad.C.10.a: Sagsrejser mener, at offentligheden har en væsentlig interesse i at kunne opleve 

skoven i dens helhed. 
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Ad.C.10.b: Med henvisning til ovenstående punkt Ad.C.4.d har sagsrejser ikke yderligere be-

mærkninger til veterantræer. 

 

Ad.C.10.c: Sagsrejser henviser til fredningsforslagets budgetoverslag og gør opmærksom på, 

at det er muligt at fremsætte erstatningskrav overfor Fredningsnævnet.  

 

 

 

11. Paul Lillelund, lb. nr. 28, brev af 22.09.2019. 

a. Lodsejer mener, at processen forud for, at Fredningsnævnet modtog fredningsforslaget, var 

meget uskøn. 

b. Lodsejer kommenterer bl.a. på driftsbegrænsninger og mener, at erstatningsoverslaget er 

sat for lavt.  

c. Lodsejer spørger til muligheden for at blive tvangseksproprieret. 

d. Kan man, når fredningssagen er afsluttet, ansøge omlægning til urørt skov. 

e. Arealopgørelsen for matrikel nr. 71 er rettelig 24,98 ha. 

f. Lodsejer kommenterer på forhold vedrørende offentlighedens færdsel i skoven. 

g. Lodsejer kommenterer på udpegning af veterantræer i fredningsforslaget.   

h. Lodsejer har indsigelser mod begrænsning i træartsvalget. 

i. Lodsejer mener, at plejeplaner vil fratage den enkelte lodsejer mulighed for at styre driften 

af sin ejendom. 

j. Lodsejer mener at der kan være behov for renafdrift i større arealer end de i fredningsfor-

slaget angivne 0,5 ha. 

k. Det skal være muligt at anvende pesticider og hegning af unge kulturer. 

l. Eg vil uddø i urørt skov, og DN ønsker at bevare kulturskoven. 

m. Jagten vil blive påvirket af offentlighedens færdsel. 

n. Lodsejer mener, at det skal være muligt at opføre bygninger/skure i skoven. 

o. Begrænsning i matrikelskel vil betyde, at en række ejendomme ikke kan sælges. Hvorfor 

denne begrænsning? 

 

  

Sagsrejsers bemærkninger: 
Ad.C.11.a: Sagsrejser gør opmærksom på, at fredningsudspillet har været i høring, ligesom 

der er afhold hhv. lodsejer- og borgermøde om fredningsforslaget. Endeligt har der været af-

holdt en lang række møder mellem sagsrejser og Foreningen Treldeskov. Denne proces har 

ført til en lang række ændringer i det oprindelige fredningsudspil.  

 

Ad.C.11.b.: Fredningsforslaget vil medføre en række driftsbegrænsning, hvor de væsentligste 

fremgår at § 3. Såfremt fredningsforslaget fremmes, vil der blive indhentet erstatningskrav 

hos lodsejerne. Fredningsnævnet fastsætter herefter en fredningserstatning svarende til ned-

gangen i ejendommens handelsværdi. Når sagen er færdigbehandlet i Fredningsnævnet, skal 

Miljø-og Fødevareklagenævnet forholdes sig til samme sag, og endelig skal Taksationskommis-

sionen også forholde sig til fredningserstatningerne. Det må således forventes, at såfremt Trel-

deskovene fredes, vil der blive udbetalt en realistisk fredningserstatning.   

 

Ad.C.11.c: Sagsrejser mener ikke, at ekspropriering er hensigtsmæssigt eller nødvendigt i 

denne fredningssag. 

 

Ad.C.11.d: Ja, lodsejer kan søge om omlægning til urørt skov via. de offentlige tilskudsordnin-

ger for dette. Fredningen er jf. §3, stk. 3 – punkt 10 ikke til hinder for ophør af forstlig drift. 

Såfremt lodsejer fremsætter ønske om urørt skov på ejendommen indgår sagsrejser gerne i 

dialog herom.  

 

Ad.C.11.e: Areal- og lodsejerlisten tilrettes.  
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Ad.C.11.f: Sagsrejser gør opmærksom på, at der er ikke forslag til ny sti eller bevaring af ek-

sisterende sti på lodsejeres matrikel. Det er fortsat de almindelige adgangsregler for privat 

skov, som er gældende. Skovgæster må således fortsat ikke færdes udenfor sti og skovvej og 

ikke færdes i skoven om natten.  

 

Ad.C.11.g: Udpegning af veterantræerne skal jf. fredningsforslagets § 3, stk. 3 – punkt 4, ske 

i dialog mellem lodsejer og Fredericia Kommune. Med henvisning til ovenfornævnte punkt 

Ad.C.4.d har sagsrejser ikke yderligere kommentarer.  

 

Ad.C.11.h: Den danske flora og fauna er i skovøkosystemet tilknyttet hjemmehørende træar-

ter. Anvendelsen af hjemmehørende træer udgør således naturgrundlaget i skoven og er en 

forudsætning for, at fredningsformålet kan indfries. Dertil er de hjemmehørende træarter alle-

rede vidt udbredt i Treldeskovene, og endelig kan skovdrift med nål fortsætte i de eksisterende 

nåletræsbevoksninger. 

 

Ad.C.11.i: Sagsrejser henviser til, at plejetiltag skal ske i overensstemmelse med plejebe-

kendtgørelsen og ikke må medføre økonomisk udgift eller væsentlige gener eller tab for lods-

ejere i fredningsområdet. Plejetiltag vil som oftest ske i dialog med de pågældende lodsejere, 

ligesom uenigheder vedrørende plejeplanen kan forlægges Fredningsnævnet.  

 

Ad.C.11.j: Sagsrejser gøre opmærksom på, at bestemmelsen skal sikre et kontinuerligt stabilt 

skovklima. Det stabile skovklima er sammen med Treldeskovenes lange kontinuitet en medvir-

kende faktor til skovens høje biodiversitet.  

 

Ad.C.11.K: Anvendelse af pesticider er ikke foreneligt med naturbeskyttelseshensynet i fred-

ningsforslaget. Sagsrejser gør opmærksom på, at hegning af nye kulturer fortsat er tilladt, 

men at hegnet skal fjernes, når træerne er over bidehøjde.   

 

Ad.C.11.l: Sagsrejser medgiver, at eg kan få vaskeligt ved at forny sig i urørt skov og som 

følge heraf på lang sigt falde i antal. Det skal dog bemærkes, at tilsynsmyndigheden via kon-

krete plejetiltag i den urørte del af skoven har mulighed for at f.eks. lysne omkring enkelte 

egetræer, såfremt det skulle være hensigtsmæssigt for naturindholdet. DN gør endeligt op-

mærksom på, at der ikke tilstræbes et skovbillede som i kulturskove/bondeskoven. Den urørte 

skov skal i så høj grad som muligt passe sig selv, jf. fredningsforslagets § 3, stk. 2.     

 

Ad.C.11.m: Med henvisning til ovenstående svar i punkt Ad.A.5.1-5 har sagsrejser ikke yderli-

gere bemærkninger til jagtforhold.  

 

Ad.C.11.n: Sagsrejser gør opmærksom på at der i forbindelse med skovdrift kan opstilles ar-

bejdsskure på op til 10 m2 i op til 6 uger, jf. § 4, stk. 4. 

 

Ad.C.11.o: Bestemmelsen skal bevare kulturhistorien tilknyttet ejerforhold. Sagsrejser henvi-

ser til ovenstående svar i punkt Ad. C.1.a og har ikke flere bemærkninger.  

 

 

 

12. Jørgen Herbert Bendtsen, lb. nr. 29, brev af 20.09.2019. 

Lodsejer gør opmærksom på, at han ikke fremgår korrekt at areal- og lodsejerlisten.  

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Areal- og lodsejerlisten er opdateret og bragt i overensstemmelse med lodsejeres indsigelse. 
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13. Kristian Hansen, lb. nr. 30, brev af d. 13.10.2020 

Lodsejer eftersender, på baggrund af besigtigelse på ejendommen d. 30.08.2020, et uddrag af 

sin grønne driftsplan og supplerende bemærkninger til besigtigelsen. Lodsejer betoner særligt 

sin modstand mod hhv. urørt skov, veterantræer og etablering af sti.  

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Med henvisning til ovenstående punkter; Ad. A.3.b.4 angående urørt skov, Ad.C.4 angående 

veterantræer og Ad.B.2.i-j angående stiforslag, har sagsrejser ikke yderligere bemærkninger. 

 

 

 

14. Hanne og Rolf Jensen, lb. nr. 46, brev af d. 23.09.2019  

Lodsejer har skrevet en længere indsigelse med overvejelser i forhold til fredningsforslaget og 

flere andre emner, et kommenteret referat fra det offentlige møde samt en lang række læser-

breve, der har været bragt i den lokale presse. 

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Med henvisning til fredningsforslaget, det offentlige møde og fredningsbesigtigelser og oven-

stående bemærkninger til indsigelser har sagsrejser ikke yderligere bemærkninger. Såfremt 

Fredningsnævnet ønsker sagsrejser forholder sig konkret til dele af lb. nr. 46 indsigelser, an-

modes sagsrejser herom.   

 

 

 

15. Rie D. Nielsen og C.H.F. Petersen, lb. nr. 48, brev af d. 31.10.2019 

Lodsejer opvarmer boligen med brænde fra matriklerne, der nu forsåles fredet – især matrikel 

7q. Lodsejer ønsker derfor, at matriklerne fritages for fredning.   

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
De ”lysåbne arealer” er vigtige i forhold til at skabe en varieret overgang fra lysåbne naturare-

aler til skovnatur – de såkaldte ecotones/randzoner. Der vil ofte være en højere grad af biodi-

versitet i en sådan overgangszone, fordi denne tilbyder en mosaik af levesteder, som dækker 

begge de to tilgrænsende biotoper. Den overvejende del de ”lysåbne arealer” er i dag udpeget 

som § 3 beskyttet natur. På § 3 beskyttede naturtyper må der i forvejen ikke tilplantes, og 

med fredningen tildeles Fredericia Kommune retten til at pleje disse arealer. En eventuel pleje 

af de lysåbne arealer skal fremgå af den efterfølgende plejeplan. 

 

Sagsrejser gør opmærksom på at matr. nr. 26i og 7r er omfattet af § 3 naturbeskyttelse, og 

således ikke må tilplantes eller tilstandsændres i øvrigt. Det samme gør sig gældende for en 

del af matr.nr. 7o. Disse arealer er omfattet af bestemmelserne for lysåben natur. Den reste-

rende del af matriklen samt matr. nr. 7p skal drives efter bestemmelserne om ”øvrig skov”, og 

her kan således fortsat skoves til brænde.  

 

Matr. nr. 7q skal drives efter bestemmelsen om lysåben natur og må således ikke tilplantes. 

Matriklen ligger i en smeltevandsslugt, der går ind i skoven, og der løber et § 3 beskyttet 

vandløb i nord-sydgående retning, der afvander mod Vejle fjord. Smeltevandsslugten fortsæt-

ter syd for matr.nr. 7q mod sydvest, og langs denne findes varieret skovsammensætning med 

dominans af bøg. Områderne har tydeligt været ekstensivt drevet muligvis uden, at der no-

gensinde har været foretaget systematiske beplantninger i områderne. Smeltevandsslugten 

rummer store naturværdier og har forekomst af enkelte gammelskovs indikatorer som fladkra-

vet kodriver og alm. guldnælde. Området rummer således en varieret skovbundsflora, og det 



26 
 

vurderes, at der langs vandløbet samt på de skrånende arealer ned til vandløbet er et stort po-

tentiale for at området kan udvikle sig til en særdeles artsrig lokalitet. 

 

Det er således sagsrejsers vurdering, at arealet er vigtigt som økologisk forbindelse ind i sko-

ven og med fremtidig drift, som lysåben areal, vil tilvejebringe en tilstand, der medvirker til at 

fremme fredningens formål.      

 

 

 

16. Hans Peter Jessen Bjerrisgaard, lb. nr. 52, brev af d. 15.11.2019 

a. Lodseer mener at Fredningsnævnet bør afvise fredningsforslaget, da ikke fra DN eller FK 

ført bevis for, at en fredning vil forbedre biodiversiteten i Trelde Skov.  

b. Lodsejeres subsidiære påstand er, at urørt skov reduceres til max 100 meter, og at stien 

fuldstændig udgår, da den jo som bekendt ikke forbedre biodiversiteten, tværtimod. 

 

 

Sagsrejsers bemærkninger: 
Ad.C.16.a: Sagsrejser henviser til fredningsforslaget og særligt afsnittet – Skoven i naturen. I 

afsnittet beskrives Københavns Universitets rapport ”Bevarelse af biodiversiteten i de danske 

skove. Heri indgår Treldeskovene som en vigtig brik i bevarelsen af skovnaturen på landsplan. 

Forfatterne bag rapporten anbefaler, at Treldeskov udlægges urørt i sin helhed, da dette vil 

være den optimale naturbeskyttelse. Sagsrejser understreger, at netop bevaring af biodiversi-

teten er ligeså væsentlig en del af fredningsformålet, som forbedring heraf. Fredningen skal 

således sikre naturtilstanden mod forværring ved f.eks. uhensigtsmæssig intensiv skovdrift.      

 

Ad.C.16.b: Sagsrejser vurderer, at udlæg af en bræmme urørt skov på 100 m fra kysten ikke 

vil være tilstrækkeligt til at beskytte naturen i skoven. Der henvises til fredningsforslagets bi-

lag 5, der redegør for minimum udlæg af urørt skov langs Lillebælt.    
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