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Invitation til fælles fredningsindsats for Treldeskovene  

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for Treldeskovene nordøst for 

Fredericia. DN inviterer derfor Fredericia kommune til at deltage i fredningsarbejdet og blive medrejser på 

fredningssagen. 

Fredningens formål 

Fredningsforslaget udgør et samlet areal på ca. 640 ha og omfatter revidering af den eksisterende fredning 

på Trelde Næs fra 1930 og deklarationsfredningen fra 1966.  

Fredningsforslaget grænser op til Hyby Fælled, og sikrer dermed et stort sammenhængende naturområde, 

der strækker sig fra Fredericias nordlige bygrænse og helt ud på Trelde Næs. Det aktuelle fredningsområde 

fremgår af kortbilaget 1.  

Fredningsforslaget har til formål at:    

 Sikre og udvikle de store naturværdier, der er tilknyttet gammel løvskov. 

 Medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtigelser om at be-

skytte og bevare naturen. 

 Sikre de geologiske værdier – særligt næssets kystprofiler. 

 Sikre og forbedre de rekreative interesser, herunder offentlighedens adgang. 

 Revidere eksisterende fredninger. 

Geologi og kyst 

Trelde Næs ligger som en halvø mellem Vejle Fjord og Lillebælt og har en helt særlig geologi og kyststræk-

ning. Undergrunden indeholder flere forskellige geologiske aflejringer, og især de store mængder af plastisk 

ler (Røsnæs og Lillebæltsler) er af national betydning. Derudover er klinten det eneste sted i landet, hvor 

der er en åben profil af de såkaldte "Limniske Holstein-aflejringer". 

Kyststrækningen er præget at høje skrænter med interessante blottede geologiske profiler og såkaldte 

skredzoner, hvor det plastiske ler og de naturlige kystdynamikker bevirker, at store dele af skrænten styrter 

i Lillebælt.  

Lokaliteten har således stor forsknings- og undervisningsmæssig og ikke mindst landskabelig værdi. Kyst-

strækningen er derfor også udpeget til Nationalt Geologisk Interesseområde og Nationalt Kystområde. 

 
Skoven 

Treldeskovene strækker sig i et bælte fra Hyby Fælled i vest til Trelde Næs i øst. Det er kommunens største 

skovområde og omfatter skovene på Trelde Næs, Kirkeskoven, Østerskov, Selvejerskoven, Vesterskov og 

Kirstinebjergskov. Området har sandsynligvis været skovbevokset siden sidste istid. Det er således æld-

gamle skovpartier – noget som er meget sjældent i Danmark.  
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Treldeskovene rummer en artsrigdom udover det sædvanlige. Forekomsten af sjældne og truede planter, 

svampe, insekter og fugle i skovene er unikt i en national sammenhæng. Mange af arterne i området er så-

kaldte indikatorarter for gammel skov, og er både tilknyttet og afhængige af et kontinuerligt løvtræsskov-

dække, store mængder dødt ved og et stabilt skovklima. 

 

Helt særlige naturforhold findes i en bræmme langs kystskrænten. Her skrider det plastiske ler i Lillebælt og 

skaber en naturlig dynamik og et større lysindfald. De meget ustabile forhold giver vældprægede skredter-

rasser, åbne skredområder m.v., der tilsammen giver skoven et særligt udtryk og bevarer et højest sær-

egent naturindhold. 

 

Af særlige arter i skovene kan nævnes ni forskellige orkideer såsom Rederod, Skovgøgelilje og Stor Gøgeurt, 

som også er ansvarsart for kommunen. Dertil findes en lang række sjældne svampe og insekter, som er af-

hængige af gammel løvskov og dødt ved. Der er eksempelvis fundet over 50 arter af rødlistede svampe 

samt en række rødlistede sommerfugle. 

 

Rekreative interesser  

Trelde Næs anvendes i dag til diverse rekreative aktiviteter. Der er et veletableret stisystem på næsset og 

bl.a. naturskolen og grejbanken har til huse her. Området er derfor velbesøgt, særligt i sommerperioden. 

Muligheden for sådanne aktiviteter skal kunne fortsætte.  

 

Anvendelsen af de private skove er noget anderledes og mere ekstensiv. DN vil arbejde for at denne praksis 

fortsættes. Beskyttelsen af naturværdierne skal til enhver tid vægtes højere end den rekreative anvendelse.  

 

DN arbejder på nuværende tidspunkt ikke med et konkret forslag til etablering af nye stier i området, men 

ser et potentiale i, at der skabes bedre adgangsmuligheder til skovene.  

 
Planlægningsmæssige forhold 

Området er i kommuneplanen udpeget som en del af Naturpark Lillebælt, Økologisk forbindelse, Område 

med naturbeskyttelsesinteresser, Bevaringsværdigt landskab og Værdifuldt kulturmiljø. Dertil er området i 

kommunens naturkvalitetsplan udpeget som særligt fokusområde. Fredningsforslaget understøtter således 

kommunens øvrige planlægning, og giver samtidig mulighed for at forbedre naturgrundlaget.   

 

Næste skridt 

Det prioriteres højt af DN, at Fredericia kommune deltager aktivt i fredningssagen. Kommunen vil som 

sagsmedrejser på fredningsforslaget få medindflydelse på fredningens udformning og bestemmelser.  

DN skal bede Fredericia Kommune tage stilling til invitationen senest d. 1. april 2018. Det endelige fred-

ningsforslag udarbejdes umiddelbart herefter og sendes i budgethøring.  

 

Fredningssagen forventes rejst ved Fredningsnævnet medio 2018.  

 

Venlig hilsen 

Kaare Tvedergaard Kristensen  
Fredningsmedarbejder 

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

Danmarks Naturfredningsforening 

Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Tlf.: 31 15 79 64 

Mail: kaare@dn.dk 
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Kortbilag 1. Forslag til fredningsområdet 

 


