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Til  

Treldeskovenes lodsejere, naboer og brugere m.fl.  

 

 

15. august 2018 

 

 

 

Høring og invitation til møde om fredning af Treldeskovene 

 

Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at Treldeskovene bliver fredet. Foreningen har på 

den baggrund inviteret Fredericia Kommune til at være medrejser på en fredningssag, dvs. 

medvirke i udarbejdelsen af et forslag til fredningsbestemmelser, som efterfølgende sendes til 

Fredningsnævnet.  

 

Treldeskovene er et særdeles værdifuldt og unikt naturområde, som gerne skal bevares og 

udvikles til glæde og gavn for vores efterkommere, de fremtidige generationer. Fredericia 

Kommune ønsker – både af hensyn til almenvellet og af hensyn til lodsejerne – at få 

medindflydelse på fredningens indhold. Derfor har Fredericia Byråd besluttet at tage imod 

Danmarks Naturfredningsforenings invitation. 

 

Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har drøftet sigtet med og indholdet 

af en fredning.  

 

Der er enighed om følgende: 

 

Formålet med en fredning skal helt overordnet være at sikre, at Treldeskovenes unikke 

værdier bevares for eftertiden – uden at dette medfører væsentlige ændringer af den 

nuværende drift. 

 

Indholdet i form af fredningsbestemmelser skal helt overordnet sikre, at skovene drives under 

hensyntagen til det naturmæssige, geologiske og kulturhistoriske værdier, idet offentlighedens 

adgang til området skal sikres og forbedres - og reguleres under hensyntagen både til de 

naturmæssige og til de rekreative interesser og desuden under hensyntagen til de 

forstmæssige interesser.  

 

Hovedbudskabet er, at fredningen skal sikre: 

 

 Urørt skov i en zone langs Lillebælts kyst og i enkelte andre dele af Treldeskovene 

 Naturnær skovdrift i de dele af Fredericia Kommunes skov, der ikke udlægges til urørt skov 

 Naturvenlig skovdrift i de private skove, hvor sigtet er løvskov   

 Forbedring og regulering af offentlighedens adgang i hele området 

 

 

Høring 

 

Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har lavet vedhæftede idéoplæg, 

som vi gerne vil have jeres input og kommentarer til, før der udarbejdes et fredningsforslag.  

 

Jeres synspunkter er vigtige, fordi vi er meget bevidste om, at der kan være mange måder, 

hvorpå man kan forfølge de formål, som en fredning af Treldeskovene kan have.  
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Derfor opfordres alle berørte lodsejere og brugere mv. til at komme med input til sagen ved at 

sende høringssvar og/eller deltage i nedenstående møder.  

 

I møderne deltager undertegnede som politisk udpegede repræsentanter for Fredericia Byråd. 

Fra Fredericia Kommune deltager endvidere medarbejdere og ledere fra administrationen.  

 

Danmarks Naturfredningsforening vil være repræsenteret ved fredningsmedarbejder Kaare 

Kristensen og formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Fredericia Karsten 

Enggaard. 

 

På møderne vil baggrunden for tankerne i idéoplægget blive fremlagt, og der vil være 

mulighed for at kommentere på alle dele af dette. 

 

Lodsejermøde afholdes 24. september 2018 kl. 18.30-21 på Bøgeskov skole, Bøgeskovvej 37b, 

7000 Fredericia. 

 

Offentligt møde afholdes 26. september 2018 kl. 18.30-21 i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 

3, 7000 Fredericia. 

 

 

Lodsejermøde 

 

Lodsejermødet er for ejere af arealer inden for det område, der foreslås fredet.  

 

Af hensyn til forplejning mv. vil vi bede de af jer, der gerne vil deltage i lodsejermødet, om at 

tilmelde jer på forhånd – senest 18. september 2018. For at vi kan forberede diskussionen af 

relevante emner bedst muligt, vil vi meget gerne have, at I også sender jeres ønsker til 

mødepunkter. Det kan både være meget konkrete emner og mere generelle forhold.  

 

De af jer, der ikke har mulighed for at deltage i møderne, men har noget på hjerte, vil vi 

selvfølgelig også meget gerne høre fra.  

 

Send jeres synspunkter, idéer, ønsker til mødepunkter og evt. afklarende spørgsmål senest 

18. september 2018 på mail til projektleder: carsten.pedersen@fredericia.dk – eller ring til 

Carsten Pedersen på 4116 2520. 

 

 

Offentligt møde 

 

På det offentlige møde vil idé-oplægget blive fremlagt og der vil være mulighed for at 

kommentere på det hele. Også her skal der lyde en opfordring til at indsende ønsker til 

mødepunkter mv. inden mødet. Og af hensyn til forplejning må du/I meget gerne give en 

forhåndstilmelding til Carsten Pedersen på carsten.pedersen@fredericia.dk og/eller tlf. 4116 

2520. Deadline er 18. september 2018. 

 

 

Frist for høringssvar 

  

Sidste frist for høringssvar til sagen er den 1. november 2018. 

 

--- 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Fredericia Kommune og Danmarks 

Naturfredningsforening har været i løbende dialog med bestyrelsen for Foreningen Trelde 

Skov. I forbindelse hermed er bestyrelsen for Foreningen Trelde Skov blevet informeret om 

kommunens og Danmarks Naturfredningsforenings tanker om det mulige indhold af 

fredningen, hvilket har givet anledning til en konstruktiv dialog samt aftaler om det videre 

arbejde.  

mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
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Der er ikke enighed mellem på den ene side bestyrelsen for Foreningen Trelde Skov og på den 

anden side Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia Kommune om det mulige indhold af 

en fredning og heller ikke om en tidsplan for fredningsprocessen, herunder for påbegyndelse af 

dialogen med de øvrige skovejere. Hertil kommer, at bestyrelsen for Foreningen Trelde Skov 

samtidig har tilkendegivet, at man ikke man ikke har det fornødne mandat fra de øvrige 

skovejere. På den baggrund har Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia Kommune 

besluttet af færdiggøre vedhæftede idéoplæg til brug for initiering af en dialog med samtlige 

berørte lodsejere samt for en involvering af offentligheden i sagen. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Inger Nielsen, byrådsmedlem, medlem af Miljø- og Teknikudvalget 

 

Christian Bro, byrådsmedlem, formand for Miljø- og Teknikudvalget 
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IDÉOPLÆG TIL FREDNING AF TRELDESKOVENE I FREDERICIA KOMMUNE 

 

 

Udarbejdet af Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening som grundlag for en 

forhåndsdialog med lodsejere, brugere, borgere m.fl. 

 

 

 

August 2018 
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1. Fredningens formål 

 

Treldeskovene 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, dvs. mangfoldigheden af levende organismer, skyldes primært to ting – 

nemlig de særlige geologiske forhold samt områdets lange skovhistorie. En fredning skal sikre, 

at området med dets unikke naturværdier bevares, udvikles og kan videregives uspoleret til de 

fremtidige generationer. 

 

En fredning bør således sigte på at sikre både en varig beskyttelse af og mulighed for at 

forbedre områdets unikke naturværdier, herunder sikring og udvikling af gunstige forhold for 

arter tilknyttet gammel løvskov. Derigennem vil en fredning medvirke til overholdelse af 

Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte særlige 

naturtyper og arter. En fredning bør samtidig medvirke til at værne om de helt unikke 

geologiske forhold i området. 

 

Trelde Næs er et populært besøgsmål på grund af tilgængeligheden til både skov, kyst og 

strand og de dermed forbundne rekreative muligheder. Trelde Næs’ funktion som rekreativt 

besøgsmål understøttes bl.a. af Fredericia Kommunes naturcenter i den gamle 

savværksbygning. En fredning bør sikre, at de offentlige rekreative funktioner og tiltag kan 

styrkes og udvikles. Fredningen bør også generelt sikre, forbedre og regulere tilgængeligheden 

i/til Treldeskovene, så den offentlige adgang til hele området styrkes. Dette skal ske under 

hensyntagen til områdets forstlige og jagtmæssige interesser samt til de naturmæssige, 

geologiske og kulturhistoriske værdier. Sidstnævnte er der en del af i området, hvilket 

indirekte fremgår af navnene på en række delområder, f.eks. Selvejerskoven, som hørte til 

selvejerbønderne og således ikke var kronens ejendom. Dertil kommer Kulvig Havn og 

bærestierne mv.  

 

Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia Kommunes foreløbige bud på afgrænsningen 

af det område, der kan komme i spil i forbindelse med en eventuel fredning, fremgår af 

kortbilaget. Det er på i alt ca. 640 ha og omfatter 56 ejendomme. Fredericia Kommune ejer 

knap 100 ha. Staten (Søfartsstyrelsen) ejer ca. 1 ha. Resten er fordelt på 54 private 

ejendomme, hvoraf de fleste er på under 5 ha, mens nogle få er betydeligt større. 

 

 

Fakta om fredninger og fredningsprocessen 

 

En fredning er hjemlet i naturbeskyttelseslovens kapitel 6, hvoraf bestemmelser om den 

formelle proces også fremgår. Det fremgår bl.a., at Danmarks Naturfredningsforening, 

kommuner og staten sammen eller hver for sig kan rejse en fredningssag. Det fremgår også, 

at der gives erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede 

ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem. Nærmere oplysninger om fastlæggelse 

af erstatning og grundlaget herfor fremgår af afsnit 4. 

 

Processuelt rejses en fredning ved, at et ”fredningsforslag” og et budgetoverslag 

(erstatningsoverblik) sendes til Fredningsnævnet, som forholder sig til forslaget og afgør, om 

fredningen skal gennemføres eller ej. Forinden skal Fredningsnævnet gennemføre en høring 

af ejere, brugere mv. efter en nærmere fastlagt procedure. Fredningsnævnets afgørelse kan 

påklages til Miljø- og Fødevarenævnet, der under alle omstændigheder skal efterprøve 

fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, hvis den samlede erstatning og godtgørelse i 

anledning af fredningen overstiger 500.000 kr. 

 

En fredning kan have mange formål – herunder sikring af naturinteresser, landskabelige 

træk, kulturhistoriske elementer og miljøer samt offentlighedens adgang. Lokalt i Fredericia 

Kommune er f.eks. Rands Fjord-området fredet, primært med henblik på bevarelse af 

landskabet, idet der samtidig er sikret en adgang til området for offentligheden. Noget 

tilsvarende gælder for Hagenør-området ved Skærbæk. Hyby Fælled er også fredet med 

fokus på især landskabet, naturbeskyttelse og benyttelsen af området. Her er der tale om en 
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”hvilende” fredning, hvilket i dette tilfælde betyder, at den ikke gælder, så længe forsvaret 

anvender arealet til øvelsesformål.  

 

Når et naturområde fredes, skal der udarbejdes en mere konkret plejeplan for at sikre 

realiseringen af formålet med fredningen. Derfor vil Fredericia Kommune i samarbejde med 

Danmarks Naturfredningsforening, lodsejere, brugere og interessenter skulle udarbejde en 

fælles plejeplan for det fredede område inden for en nærmere fastlagt frist efter fredningens 

gennemførelse. Herefter revideres plejeplanen efter behov. Plejeplanen skal redegøre for 

plejeforanstaltninger og mindre anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i 

almenhedens adgangsret.  
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2. Fredningens indhold 

 

Bevaring af området 

Det overordnede sigte er at sikre, at områdets unikke værdier opretholdes og udvikles til gavn 

for vores efterkommere - de fremtidige generationer. De fredede arealer bør derfor bevares i 

deres nuværende tilstand, som primært er karakteriseret ved løvskovsdomineret skov.  

 

Arealernes drift og anvendelse 

Overordnet set bør sigtet være at øge omfanget af urørt skov langs Lillebæltskysten samt i 

naturmæssigt særligt værdifulde områder i øvrigt samt at fortsætte den nuværende driftsform 

på det nuværende niveau i kommunens del af Treldeskovene. Der bør sikres mulighed for – i 

samarbejde med lodsejerne – at udføre tiltag med det formål at forøge biodiversiteten i de 

private skove. 

 

Urørt skov 

Med udgangspunkt i den store artsrigdom langs kysten og potentialet for mere biodiversitet 

bør de urørte skovområder ved Hyby Fælled og Trelde Næs forbindes. Ved ”urørt skov” forstås, 

at der ikke må foretages forstlig drift, mens der gerne må laves naturtiltag med henblik på 

forbedring af levevilkår for de dyr og planter, der er karakteristiske for stedet. Dette skal 

efterfølgende konkretiseres i den plejeplan, som skal udarbejdes, hvis området bliver fredet.  

 

Afgrænsningen af zonen med urørt skov langs Lillebælt skal fastlægges således at 

biodiversiteten sikres og forøges i mange år frem. Der er desuden fundet værdifulde naturfund 

og potentielle levesteder for yderligere karakteristiske arter for den særlige natur i enkelte 

delområder/slugter, der derfor også bør udlægges som urørt skov.   

 

Kommunens og statens arealer 

I den offentligt ejede del af skovene, i al væsentlighed kommunens skov yderst på Trelde Næs, 

bør sigtet for de arealer, der ikke er udlagt til urørt skov, primært være at fortsætte den 

nuværende ekstensive naturnære drift. Hovedformålet med driften af de offentligt ejede skove 

bør være at sikre og øge biodiversiteten og rekreative værdier og sekundært 

løvtræsproduktion. Den umiddelbare tanke er, at skovudviklingstypen ”eg med ask og avnbøg” 

skal fremmes på kommunens arealer på Trelde Næs. Biodiversiteten kan bl.a. sikres og 

fremmes ved lysbrønde, så aldersspredningen øges, og ved at bevare mindst 12 træer/ha til 

henfald. 

 

Nogle af principperne for naturnær skovdrift er følgende: 

 

- Vedvarende skovdække og naturlig foryngelse 

- Anvendelse af hjemmehørende træarter 

- Flere forskellige træarter og træer af forskellig alder på det samme areal 

- Flere gamle træer, mere dødt ved og sikring af værdifulde nøglebiotoper 

- Færre grøfter og genskabelse af tidligere vådområder 

- Ingen anvendelse af gødskning og pesticider  

 

De private skov- og naturarealer 

De private skov- og naturarealer har også et betydeligt potentiale for merværdi i forhold til 

både dyre- og plantelivet. De lysåbne arealer er i sig selv og i tilknytning til skovene 

værdifulde og bør fastholdes som sådanne uden muligheder for omlægning og brug af 

pesticider mm.  

 

En fredning bør sikre et vist minimum for at bevare og fremme skovens diversitet – både lokalt 

i den enkelte skov og i hele skovområdet. Også her er øget vedmasse og store træer til 

naturligt henfald vigtige parametre til at sikre stabile levesteder. Løvtræer er alt andet lige 

levested for flere organismer end nåletræer.  
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Enkelte skovområder er i dag præget af renafdrifter (sammenhængende arealer, hvor alle 

træer fældes på én gang) og af monokulturer (bevoksninger med kun én træart). Begge dele 

medfører alt andet lige en ringere biodiversitet og modvirker mulighederne for at øge denne.  

 

I andre områder er der igennem mange år blevet drevet plukhugst, hvorved forstås, at man 

alene fælder de hugstmodne/salgsklare træer og bevarer de øvrige – oftest yngre - træer. 

Dette er klart bedre for biodiversiteten.  

 

Endelig er der områder, som ligger nærmest urørt hen.  

 

På den baggrund kunne fredningen indeholde følgende rammer for de private skov- og 

naturarealer: 

 

- Ingen renafdrift af arealer med løvtræsbevoksning 

- Udpegning af 1 veterantræ/1000 m2 til naturligt henfald (10 træer/ha) 

- Ved plantning anvendes hjemmehørende arter af løvtræer og buske, dvs. arter af træer og 

buske, som er indvandret efter seneste istid  

- Udfasning af nåletræer 

- Ingen nye juletræs- og pyntegrøntkulturer og afvikling af bestående juletræs- og 

pyntegrøntkulturer indenfor en rimelig frist 

- Generelt ingen gødskning, sprøjtning og omlægning 

 

Bygninger og div. konstruktioner 

Som udgangspunkt bør der ikke kunne opføres yderligere bygninger, tårne, master mv. i 

Treldeskovene. Der bør heller ikke være mulighed for at opføre nye boliger. 

 

Undtaget bør være offentlige bygninger mv. med friluftsformål/rekreative formål for øje, så det 

bliver muligt at opføre byggeri mv., der understøtter friluftslivet. I praksis vil dette gælde 

kommunens del af Treldeskovene. Det handler også om at sikre mulighed for etablering af 

overnatningspladser i form af shelterpladser o. lign. til brug for offentligheden. Dette vil i givet 

fald skulle ske efter aftale med lodsejerne.  

 

Eksisterende kystsikring bør kunne opretholdes. Fredningen bør ikke være til hinder for ny 

kystsikring langs Vejle Fjord. Derimod taler hensynet til de særlige geologiske værdier og de 

særlige geomorfologiske processer langs Lillebæltskysten samt til de helt specielle 

naturmæssige værdier i skredzonen langs Lillebælt for, at der ikke bør kunne etableres ny 

kystsikring langs Lillebælt.  

 

Offentlighedens adgang 

Fredericia borgere og gæster har en stor interesse i, at mulighederne for at opleve 

Treldeskovenes unikke værdier bevares og forbedres.  

 

Mulighederne for at opleve skræntområderne mod Lillebælt som gående via de eksisterende 

trampestier bør opretholdes og reguleres.  

 

Der bør desuden sikres mulighed for etablering af en gennemgående offentlig skovvej/-sti til 

brug for gående og cyklende, ligesom der kan skabes grundlag for nogle afmærkede 

vandreruter (rundture) i skovene. Dette vil kræve, at der nogen steder vil skulle anlægges nye 

vej- og stiforløb. Der kan desuden blive behov for etablering enkelte nye p-pladser, hvorfra der 

skal være adgang til skovene. Kortbilaget angiver mulige nye stier og muliggør oplevelser.  

 

Det vil også være i offentlighedens interesse, at der kan opsættes informationstavler mhp. 

formidling i området samt - efter aftale herom med de berørte lodsejere – at der kan opsætte 

borde, bænke mv.  

 

Naturpleje og jagt 

Treldeskovene indeholder værdifulde levesteder for flora og fauna, som kan fremmes via 

naturpleje. Det vil være oplagt, at en plejeplan indeholder bestemmelser om:  
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- Formålet med naturplejen, der vil være at sikre et rigt og varieret dyre- og planteliv, 

herunder at sikre og om muligt forbedre levevilkårene for sjældne arter af dyr og planter 

tilknyttet gammel løvskov 

- Sikring af, at stier og trampespor holdes åbne for offentligheden 

- Bekæmpelse af arter, der er dominerende og/eller angivet på Miljøstyrelsens liste over 

invasive arter 

 

Jagt bør ske inden for rammerne af den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvaltning. 

Dog bør det overvejes, om/hvor tilskudsfodring må ske, ligesom det også vil skulle afklares, i 

hvilket omfang der kan foretages afspærring i forbindelse med jagt. 
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3. Fredningserstatning 

 

Der ydes de berørte lodsejere fuld erstatning for eventuelle tab, som en fredning påfører dem. 

Den erstatning, der udmåles for den enkelte ejendom, fastsættes på den måde, at den svarer 

til ejendommens nedgang i handelsværdi som følge af fredningen. Erstatningen udgør således 

forskellen mellem ejendommens handelsværdi før fredningen og handelsværdien efter 

fredningen. Erstatningen er skattefri.  

 

Der tilkendes som hovedregel ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer eller for 

fredningsbestemmelser, der svarer til reguleringer og restriktioner, som i forvejen er gældende 

på baggrund af den generelle lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven, museumsloven og 

planloven. 

  

Erstatningen fastsættes af Fredningsnævnet samtidig med afgørelsen af fredningssagen og 

udmåles på basis af det økonomiske tab på tidspunktet for fredningsafgørelsen. Det er derfor 

ikke muligt at angive den eksakte fredningserstatning, før Fredningsnævnets kendelse 

forelægger. 

 

I praksis fastsættes erstatningen i vid udstrækning under anvendelse af en takst - dvs. et 

beløb pr. hektar - som typisk er opdelt i en grundtakst og et eller flere tillæg til denne. 

Taksterne bygger på præcedens fra tidligere fredningssager. Takstprincippet vil dog som oftest 

ikke kunne anvendes alene, men må suppleres med en konkret vurdering af den enkelte 

ejendom. Fredningsnævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Taksationskommissionen 

indhenter til brug for erstatningsfastsættelsen derfor de berørte ejeres erstatningskrav og kan 

indhente teknisk bistand til vurderingen.  

 

Fredningserstatning i Treldeskovene 

Den endelige erstatningsfastsættelse sker som nævnt først, når fredningssagen når sin 

afslutning. Der kan imidlertid via tidligere fredningssager, hvori der er udbetalt erstatning for 

sammenlignelige fredningsbestemmelser, findes indikationer på størrelsesordenen af de 

erstatninger, der vil kunne udløses ved en fredning af Treldeskovene. 

  

Grundtakst 

Grundtaksten for nyfredning ligger i dag på ca. 3.700 kr./ha. Der udbetales dog ikke 

grundtakst for arealer, som er registreret som fredskov, jf. skovloven, eller som er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) eller af naturbeskyttelseslovens § 15 

(strandbeskyttelseslinjen).  

 

Urørt skov 

Ved udlæg af urørt skov i forbindelse med en fredning, fastlægges erstatningen, så den svarer 

til den vurderede nedgang i handelsværdien for den givne ejendom. Værdisætning af 

handelsværdien er forbundet med stor usikkerhed og kræver en vurdering af de enkelte 

arealer. Hvad udlæg af urørt skov kan lede til af erstatning, kan man få en indikation om fra 

kendelserne i tidligere fredningssager: 

  

I Naturklagenævnets afgørelse af 18. marts 2009 om fredning af Agernæs Storskov i Nordfyns 

Kommune blev der tilkendt erstatning for udlæg af urørt skov på hhv. 40.000 kr./ha for yngre 

eg og bøg og 20.000 kr./ha for eg, der overgår til urørt skov om 100 år med hugst indtil da.  

 

I Naturklagenævnets afgørelse af 15. marts 2002 om fredning af Æbelø, Æbelø Holm, Dræet, 

Drætte Holm og omliggende havområder blev der tilkendt erstatning for udlæg af urørt skov 

på hhv. 50.000 kr./ha (klasse l), 30.000 kr./ha (klasse 2), 15.000 kr./ha (klasse 3) og 0 kr./ha 

(klasse 4). De forskellige klasser blev fastlagt ud fra bevoksningens alder, jordens bonitet mm.  

 

I Naturklagenævnets afgørelse af 30. april 1996 om fredning af arealer af 
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Baggesvogn Gods i Hjørring kommune blev der tilkendt erstatning for udlæg til urørt skov på 

20.000 kr./ha. Skovarealerne var i praksis allerede urørt skov med en gennemgående ringe 

vedmasse, og det kuperede terræn vanskeliggjorde skovdriften.  

 

Fredericia Kommunes og Danmarks Naturfredningsforenings umiddelbare vurdering på 

baggrund af de nævnte afgørelser og ud fra det påtænkte fredningsområdes typografi, 

jordbundsforhold og tilgængelighed, er, at fredningserstatningen for udlæg af dyrket skov til 

urørt skov vil kunne forventes at ligge i intervallet 20.000 - 50.000 kr./ha.    

 

Øvrige skovarealer 

I dette idéoplæg lægges der op til gennem en naturvenlig drift at sikre og styrke 

naturindholdet på de ”øvrige skovarealer”, dvs. de arealer, som ikke udlægges til urørt skov. 

Der lægges bl.a. op til, at der skal bevares 10 træer pr. ha ved hugst, ligesom at træartsvalget 

skal bestå af hjemmehørende træarter. Også her kan de erstatninger, der er fastsat i tidligere 

fredningskendelser, give en indikation af størrelsesordenen af den erstatning, som vil kunne 

forventes ved fredning af Treldeskovene: 

 

Hvad angår løvskov kan der henvises Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 31. maj 2016 

om fredning af Søheden Skov i Brønderslev og Frederikshavn kommuner. Her blev der tilkendt 

erstatning for løvtræbinding på eksisterende skovarealer på 8.000 kr./ha. Erstatningen 

kompenserer for begrænsning i valg af træarter i fredskov og anden skov. I en anden 

afgørelse, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 29. juni 2011 om erstatning i anledning af 

fredning af Alstrup Krat i Mariagerfjord Kommune, blev der tilkendt 8000-10.000 kr./ha i 

erstatning for løvtræsbinding. Endeligt tilkendte Naturklagenævnet i en afgørelse af 14. 

december 2010 om fredning af arealer ved Gl. Lundeborg i Svendborg Kommune en erstatning 

på 10.000 kr./ha for naturnær skovdrift med plukhugst.  

 

Hvad angår nåleskov, kan der henvises til Naturklagenævnets afgørelse af 28. januar 2008 om 

fredning af Hjortedalen i Vejle Kommune, hvor der blev tilkendt en erstatning på 5000 kr./ha. 

for løvtræsbinding. Her kan nåleskovsarealerne i fredningsområdet fortsat drives uændret, 

indtil lodsejer vælger at konvertere til løvskov. I Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse af 29. 

juni 2011 om erstatning i anledning af fredning af Alstrup Krat i Mariagerfjord Kommune, blev 

der fastsat en erstatning på 15.000 kr./ha for konvertering af nål til løv (ved hugstmodenhed).  

 

Fredericia Kommunes og Danmarks Naturfredningsforenings umiddelbare vurdering på 

baggrund af de nævnte afgørelser og ud fra det påtænkte fredningsområdes typografi, 

jordbundsforhold og tilgængelighed, er, at fredningserstatningen for en mere naturvenlig drift 

af de skovarealer, der ikke udlægges som urørt skov, vil kunne forventes at ligge i intervallet 

5.000 - 15.000 kr./ha.    

 

Styrket offentlig adgang 

Det er Fredericia Kommunes og Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at fredningen af 

Treldeskovene skal forbedre samt regulere offentlighedens adgang i hele området. Tanken er 

således, at der skal etableres nye stier og samtidig sikres adgang ad nogle af de eksisterende 

stier/skovveje ved ruteafmærkning, herunder den eksisterende trampesti langs kysten. 

Fredningserstatningstaksten for udlæg af ny sti ligger i dag på 60 kr./løbende meter og på 15 

kr./løbende meter for adgang på eksisterende stier. 
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4. Kortbilag 
 

Kortet viser et udkast til fredningskort for Treldeskovene.  

Det er også muligt at benytte det direkte link: Fredningsudkast 

 

I fald at man benytter www.fredericiakort.dk – så skal man trykke på pilen ud for ”Beskyttelse” til højre og klik i kassen 

ud for ”Treldeskov – Fredningsudkast”. 

 

 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Fredericia&Page=Borger&BBox=548650.8623332267;6160819.387504198;555673.1979380893;6165510.779778034&ThemeLinks=63605,769304,769297,769311,769327&Background=1157&Client=Auto&eastpanel=show-expanded
http://www.fredericiakort.dk/
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