
1 
 

 

 
Fredningsforslag i Fredericia kommune 
 

 

Hyby Fælled 

 

Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, august 2014 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Danmarks Naturfredningsforening  ● Masnedøgade 20  ● 2100 København Ø  ● Tlf. 39 17 40 00  ● dn@dn.dk  ● 

www.dn.dk 

http://www.dn.dk/


2 
 

Dato: 27. august 2014 

Sagsbehandler: Birgitte Bang Ingrisch, bbi@dn.dk, 61691822 

 

 

 

 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

 

 

 

 

Forslag til fredning af Hyby Fælled 

 

 

Indholdsfortegnelse: 

 

1. Baggrunden for forslaget    side 3 

 

2. Fredningsforslagets afgrænsning    side 3 

 

3. Beskrivelse af fredningsområdet    side 4 

 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold   side 11 

 

5. Forslag til fredningsbestemmelser    side 13 

 

Bilag: 

Bilag 1: Areal- og lodsejerliste 

Bilag 2: Budgetoverslag 

Bilag 3: Bemærkninger til budgetoverslaget 

 

Kortbilag: 

Kortbilag 1: Fredningskort i 1:4.000 og oversigtskort i 1:25.000 

Kortbilag 2: Arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 mv. 

 

Litteraturliste: 

Drifts- og Plejeplan 2003-2017, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og 

Telegrafregimentet 2003 

Geologisk set, Det sydlige Jylland, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2004 

Forsvarets Arealer – en betænkning fra forsvarsministeriets naturfredningsudvalg, 

Forsvarsministeriet og Miljøministeriet, november 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Ole Klottrup 

  

mailto:bbi@dn.dk


3 
 

1. Baggrunden for forslaget  
 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsætter hermed i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk.3, forslag til fredning af Hyby Fælled i Fredericia 

Kommune, i alt ca. 194 ha. 

 

Hyby Fælled, herefter kaldet Fælleden, er et af Forsvarets øvelsesområder, som gennem en 

mangeårig anvendelse til øvelsesformål for militære aktiviteter, har udviklet en enestående 

naturtilstand. Fælleden ligger umiddelbart uden for Fredericia by, som gør området til et yndet 

udflugtsmål for byens befolkning. 

 

Områdets natur og landskab er værdifuldt og vekslende. Variation og dynamik kendetegner 

landskabet, som består af tæt skov, stejle kystklinter og dybe kløfter samt store åbne eng-, 

overdrevs- og slettearealer. Landskabet ligger klemt mellem massiv bymæssig og industriel 

udnyttelse fra syd og vest, med en brat overgang ud til det åbne havområde Lillebælt mod øst. 

Dette fornemmes fra de mange gode udsigtspunkter langs den stejle kystklint. Mod nord ligger 

det massive skovområde ”Trelde Næs”, hvis udbredelse begynder med Forsvarets del af 

Kirstinebjerg Skov. 

 

Baggrunden for fredningsforslaget er, at Hyby Fælleds meget attraktive kystnære beliggenhed, 

vil kunne gøre området til genstand for spekulation, den dag Forsvaret måtte opgive området 

til militære øvelsesformål. Der er DN bekendt ingen aktuelle planer om, at området ikke 

længere skal anvendes til forsvarsformål, men da vi gennem de sidste mange år har set, at 

Forsvarsministeriet løbende har afhændet øvelsesområder (f.eks. Hellebæk øvelsesplads, 

Melby Overdrev, Amager Fælled, Flyvestation Værløse og Henriksholm ved Vedbæk), blandt 

andet fordi den militærtekniske udvikling har overflødiggjort mange forsvarsanlæg og –arealer, 

afspejler dette fredningsforslag en rettidig omhu i forhold til at beskytte områdets natur- og 

landskabsværdier i tide. 

 

I år 2000 gennemførte Naturklagenævnet fredningen af Høvelte-Sandholm-Sjælsmark 

Øvelsesplads i Allerød, Hørsholm og Birkerød kommuner. Baggrunden her var den samme, 

nemlig at sikre landskabet og dets natur imod en bymæssig udvikling. Ligesom det gælder for 

Hyby Fælled, er Forsvarsministeriet fortsat ejer og bruger af Høvelte-Sandholm-Sjælsmark 

Øvelsesplads. Og som i denne aktuelle sag, betød fredningen dengang ikke, at den militære 

anvendelse blev forhindret, men at området, såfremt denne anvendelse stopper, vil være 

sikret som offentligt naturområde. Indtil da vil arealernes drift og pleje, vejanlæg og mindre 

bygningsarbejder være reguleret af den til enhver tid gældende drifts- og plejeplan for Hyby 

Fælled, som er udarbejdet i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Forsvaret. 

 

Et andet aktuelt eksempel på at der er god fornuft i at sikre de fælles landskabs- natur og 

rekreative værdier i tide, er Statens aktuelle planer om at gennemføre en fredning af 

Dyrehaven nord for København. Der er ingen trusler imod området i dag, men da ingen ved 

hvad fremtiden bringer af manglende vilje til fortsat at passe på vore fælles naturområder, så 

har man fra Miljøministeriets side besluttet at nedskrive den mangeårige gode praksis i en 

fredning. DN finder dette klogt og fremsynet. 

 

 

2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 

Fredningsområdet afgrænses mod syd af Læsøvej, som også udgør grænsen mellem Fredericia 

by og øvelsesområdet. Mod vest ligger grænsen op til kaserneområdet, som holdes uden for 

fredning. Videre nord på løber fredningsgrænsen i skellet mellem by og øvelsesområde indtil 

byen stopper. Her fortsætter fredningsgrænsen nordpå, krydser Egehavevej og går videre op 

til Ryttergrøftvejen, som den følger i nordøstlig retning ca. 200 meter og går herefter vinkelret 
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mod sydøst til den rammer Egehavevej, som den følger ca. 400 meter til fredningens 

nordligste punkt. Herefter slår fredningsgrænsen et knæk mod sydøst og løber ca. 200 meter i 

matrikelgrænsen og igen et knæk mod sydvest ca. 400 meter. Herefter krydser 

fredningsgrænsen gennem Kirstinebjerg Skov og følger matriklerne, som i dag hører under 

Hyby Øvelsesplads, ud til kysten, hvor den følger denne sydpå, ned til Læsøvej.  

 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår endvidere af kortbilag 1. 

 

 
Udsigten fra Fælleden mod spidsen af Trelde Næs. På billedet ses en af skræntens strækninger med sand. 

 

 
3. Beskrivelse af fredningsområdet  
 

Landskabsformer og geologi 

Nord for Fredericia skyder Trelde Næs ud i et forbjerg, hvor Lillebælt og Vejle Fjord mødes. På 

den nordlige side af Trelde Næs har havet eroderet en stejl ca. 1,5 km lang kystklint, Trelde 

Klint, med blottede moræneaflejringer. På den sydlige side karakteriseres kysten af udskredne 

flager af plastisk ler. 

 

Kyststrækning ud for øvelsespladsen hører under det nationalt geologiske interesseområde nr. 

96, udpeget af Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen). Lokaliteten har stor forsknings- 

og undervisningsmæssig værdi da det er det eneste sted i landet, hvor der er en åben, 

permanent profil gennem de såkaldte ”Limniske Holstein-aflejringer”, som er dateret til at 

være 245.000 år gamle. 

 

Lillebæltsformationen, som præger kyststrækningen fra Trelde Næs til og med Hyby Fælled 

udgør en del af den såkaldte plastiske ler. Det er en havaflejring fra den ældre tertiære tid, 
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eocæn, dannet for omkring 50 millioner år siden. Desuden forekommer spredte klinter med 

istidsaflejringer, især smeltevandssand fra jordens yngste periode, kvartærtiden. 

 

Lillebæltsleret er vidt udbredt i Danmarks undergrund og strækker sig ned i Slesvig og Holsten 

samt ud i store dele af Nordsøen. Leret ligger normalt dybt og er derfor kun synligt på et fåtal 

af lokaliteter, hvoraf forekomsterne fra Trelde Næs til og med Hyby Fælled er de største i 

Danmark. Leret blev aflejret i et varmt, formentlig subtropisk hav, der udgjorde datidens 

Nordsø. Havet strakte sig ind over Danmark, Nordtyskland og Holland-Belgien. 

 

Lillebæltsleret forekommer som foldede og opskudte partier anbragt i den nuværende position 

under istidernes gletsjerfremstød, og leret kendetegnes først og fremmest ved en 

overordentlig stor finhedsgrad. 

 

Fælleden indgår i et stort naturområde, der strækker sig fra byen over Fælleden, de private 

skove og til kommunens skov på Trelde Næs. Hele dette landskab er kommet med i 

kommuneplanen som et af fire landskabsområder under navnet Trelde Landskabspark. På et 

kystområde på ca. 7 km er der ikke et hus eller et sommerhus, hvilket i sig selv gør 

landskabet temmelig unikt. 

 

 
På reliefkortet fra Arealinfo ses Trelde Næs med de udskridende skrænter. Det omtrentlige 
fredningsområde er indtegnet med rødt. Her ses tydeligt de dybe slugter, som er med til at give området 
karakter. 

 

Den store variation i landskabet mellem tæt skov, stejle kystklinter og dybe kløfter i 

kombination med enge, overdrev og sletter, gør landskabet overordentligt oplevelsesrigt. Helt 

specielle er de dynamiske kystklinter, som på grund af det før nævnte særlige, plastiske 

lillebæltsler er i konstant skred og bevægelse ud i havet. 

 

Øvelsespladsens sydlige del er fladstrakt, men længere mod nord bliver landskabet mere 

bølgende, hvilket forstærkes jo tættere man bevæger sig ud mod kysten. 

 

Overgangen mellem skov og land er forholdsvis blød, da de mange brede levende hegn, krat 

og bugtede skovbryn er med til at udviske forskellen mellem det åbne og lukkede landskab. 

Det er et positivt særsyn, at skovbrynene er brede og bugtede, samt at de til dels har fået lov 

til at brede sig på bekostning af det åbne land. 



6 
 

 

Naturtyper 

På Fælledens græsklædte arealer er der tre områder med beskyttet overdrev, som tilsammen 

udgør 25 ha eller 11 % af øvelsespladsen. Overdrevene findes især langs kystklinten i den 

sydlige og centrale del af øvelsespladsen samt øst for Enghaven. Overdrev er karakteriseret 

som tørbundsarealer med lysåben, naturlig græs- og urteflora, som ikke har været gødsket 

eller jordbearbejdet igennem en længere årrække, og som typisk har et meget artsrigt og 

botanisk interessant vegetationsdække og insektliv. 

 

Hede udgør kun 2 ha eller 1% af øvelsespladsens samlede areal. Naturtypen er karakteriseret 

ved en hedevegetation med tydelig forekomst af karakteristiske dværgbuske, i dette tilfælde 

hedelyng, farve-visse og lav skorsoner. Naturmæssigt er hede en vigtig naturtype på 

øvelsespladsen, bl.a. fordi arealerne ligger i forbindelse med andre beskyttede naturtyper som 

overdrev og eng. Disse områder har i en lang periode været drevet uden gødskning, sprøjtning 

eller dyrkning, hvis overhovedet nogen sinde. Hedearealet findes på øvelsespladsens sydlige 

del. 

 

Øvelsespladsens moser udgør 7 ha svarende til ca. 3 % af det samlede areal. Definitionen af 

mose sker primært ud fra botaniske kriterier. Der findes moseområder på øvelsesområdets 

nordlige del, i den centrale del af Kirstinebjerg Skov samt i lavningerne nord for Nærkampsvej, 

men det absolut største moseområde findes vest for Fælledvej og udgør 5,8 ha. Området 

fremtræder dog ikke umiddelbart som en mose, men som en meget våd højstaudeeng. 

 

  
Vand i landskabet skaber levesteder til mange arter og øger biodiversiteten betragteligt. På billederne ses 
nogle af områdets søer. 

 

Engene på øvelsespladsen udgør tilsammen 27, 5 ha eller 12 % af det samlede område. 

Engens plantesamfund er karakteriseret af lavtvoksende, lyskrævende, flerårige græsser og 

urter. 

 

Søer og Vandhuller på øvelsespladsen udgør tilsammen 0,8 ha svarende til 0,3 % af det 

samlede område. Generelt set er Fredericia fattig på søer og vandhuller med kun 0,8 % søer 

og vandhuller. Øvelsespladsens største sø er en gravet sø på 0,2 ha. Ud over denne sø ligger 

der søer på øvelsespladsens nordlige del ind mod Vesterskov, i Egehaven, nord for Bane Nord, 

syd for Nærkampvej, syd for skivedepotet og i tilknytning til det store moseområde. Her ud 

over findes der en del små vandhuller. Der er i alt 8 søer og 21 vandhuller på området. 

 

Vandløbene på terrænet udgøres af tre små vandløb, hvoraf kun et enkelt, Ryttergrøften, er 

navngivet. Vandløbene fremgår af fredningskortet. 
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Kystklinterne er defineret som ubevoksede stejlskråninger og klinter, der ikke kan dyrkes eller 

græsses. Floraen på klinterne er karakteriseret som overdrev. Klintpartierne udgør 0,6 ha 

hvilket svarer til 3 % af øvelsespladsen. 

 

Slettearealerne udgør ca. 45 ha, svarende til 19 % af øvelsespladsens samlede areal, og er 

dermed den største naturtype i øvelsespladsens åbne landskab. Slettearealerne findes 

hovedsageligt i den centrale del af øvelsespladsen samt nordvest og syd for Enghave. 

 

 
De åbne sletter er visse steder afbrudt af hegn og krat. Denne mosaik af forskellige naturtyper øger 

oplevelsesværdien og giver levesteder til mange forskellige arter. 

 

Skov og krat udgør hhv. 49,6 ha og 29,4 ha og udgør tilsammen 34 % af øvelsespladsens 

samlede areal. Kirstinebjerg Skov fremstår som en meget frodig og fleretageret skov med 

mange forskellige træ-og buskarter. Hugsten har tidligere været traditionel, men hovedsaligt 

ekstensiv, og skoven fremtræder nu som urørt skov, der giver plads til mange forskellige arter 

og forskellige alderstrin. 

 

Dyre- og planteliv 

Der er ikke er mange landbrug, som grænser op til Fælleden, men i overvejende grad 

villakvarterer og skov. Det betyder, at der ikke særlig meget ammoniak eller luftbårne 

sprøjtegifte, der havner på Fælleden. Ingen områder på Fælleden sprøjtes eller gødskes.  Som 

en direkte følge heraf, er biodiversiteten høj på Fælleden, og her er en meget rig og varieret 

flora og fauna. Fra Fælleden kan de forskellige arter sprede sig ud i landbrugslandet og til 

andre naturområder. 

 

Flora 

Skovene og kystkrattene er et fornemt eksempel på, hvor artsrig floraen kan være på plastisk 

ler, med en række sjældne plantearter. Kystklinten og overdrevene rummer også en 
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veludviklet og bevaringsværdig flora, og på det øvrige terræn findes derudover karakterplanter 

for både mose, eng og hede. 

 

Hyby Fælled Øvelsesplads indgår landskabeligt og naturmæssigt set som en del af Trelde Næs-

skovene, som rummer en meget rig og speciel flora og fauna. 

 

Der findes eksempelvis 9 vildtvoksende orkideer i skovene, hvoraf flere er sjældne og kun 

forekommer enkelte andre steder. 8 ud af de 9 orkidéarter er også registreret på det militære 

terræn, heriblandt Fredericia Kommunes særlige ansvarsart, Stor Gøgeurt. 

 

 
Mange forskellige orkideer findes i Treldeskovene. På billedet ses stor gøgeurt, som blomstrer maj-juni. 

 

Treldeskovene har en helt usædvanlig rig svampeflora med mange storsvampe i samliv med 

trærødder. Mange af disse svampe er sikre tegn på at der har været skov meget længe. Der er 

således fundet 50 arter af rødlistede, dvs. udryddelsestruede, sårbare eller sjældne svampe i 

Treldeskovene. Det gør skovene til en af de allerbedste svampelokaliteter i Jylland for sjældne 

arter knyttet til skovene, kun overgået af Århus-skovene. Der foreligger ikke nærmere 

oplysninger om de mange sjældne svampearters eventuelle forekomst på den militære del. 

 

Kystkrattene rummer ligesom skovene en række orkidearter, mens der på de tre 

overdrevsarealer, som er tilbage på øvelsespladsen findes den oprindelige overdrevsflora. 

 

Sammenfattende for floraen kan det konkluderes, at skovene på Fælleden sammen med de 

øvrige skove på Trelde Næs er en velundersøgt botanisk skovlokalitet, hvis botaniske værdi er 

klassificeret som en ”Lokalitet af større betydning” (kategori 1, højeste værdi) af 
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Miljøministeriet i forbindelse med at man udarbejdede Drifts- og Plejeplanen for Hyby Fælledi 

2003. 

 

Fauna 

Pattedyrsfaunaen er ikke særlig godt undersøgt, men der findes rådyr, hare, ræv, pindsvin og 

grævling i området. I skoven er desuden truffet den sjældne skovmår, og den mere 

almindelige husmår lever ved beboede gårde på øvelsespladsen. Endelig ses flagermus af 

ubestemmelig art hyppigt omkring de nedlagte gårde på terrænet. 

 

Både stor vandsalamander og løvfrø finder man på Fælleden. Løvfrø-haletudser blev udsat 

sidste år efter at en del af dammene var blevet oprenset, og det ser indtil videre ud til at de 

trives. 

 

Som insektlokalitet er fælledes levested for en række sjældne insekter, navnlig billearter, som 

har den unikke kystklint som levested. Her skal blot nævnes den akut truede og rødlistede 

snudebille Tychius stephensi, samt de to gullistede og opmærksomhedskrævende snudebiller 

Calosirus terminatus og Tychius lineatulus. 

 

Fælleden rummer endvidere en rig og varieret fuglefauna. Der er konstateret 50 

ynglefuglearter, knyttet til kyst, overdrev, vådområder, græsarealer, krat og skov. 

Eksempelvis yngler både hvepsevåge, musvåge, spurvehøg, tårnfalk, grønspætte, ravn, 

nattergal, sangdrossel, bynkefugl, rødstjert, gulbug, kærsanger, jernspurv, halemejse, 

digesvale, stillits og gråsisken i området. 

 

Sammenfattende for faunaen kan det konkluderes, at Hyby Fælled som en del af det unikke 

naturområde Trelde Næs, udgør et meget vigtigt levested for en række dyrearter, herunder en 

del sjældne og truede arter. 

 

  
Områdets dyreliv er rigt og varieret på grund af de mange forskellige naturtyper. 

 

Kulturspor 

Fælleden har tidligt været græsningsområde for landsbyen Hyby, som dog lå flere km fra 

Fælleden. Navnet lever desuden i stednavnet Hyby Lund, som i dag er villakvarter. Landsbyen 

var så vidt vides en af de landsbyer, som på kongens bud blev fjernet med det formål at 

forhindre fjenden i at søge dækning. Bønderne byggede herefter nye gårde inden for 

Fredericias volde. 

 

Udfaldet fra Fredericia i 1849 medførte svære kampe nord for Fredericia og altså også på 

Fælleden, og her faldt krigshelten general Rye (vedTrelde Skanse, som ligger uden for 

Fælleden) og adskillige hundrede danske og slesvig-holstenske soldater. De fleste af de faldne 
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danske soldater blev begravet i en fællesgrav på Trinitatis kirkegård, men en enkelt dansk 

soldat har sin grav på Fælleden. I sorgen kunne man glæde sig over, at belejringen af 

Fredericia blev brudt, og at bombardementet af byen dermed hørte op. At vi vandt slaget, er 

en ret sjælden foreteelse i dansk landkrigshistorie. 

 

På den sydlige del af Fælleden er der inden for fredningsområdet to rekonstruerede skanser. 

Efter Treårskrigen byggede den danske hær skanser nord for Fredericia - de fleste på det 

nuværende Fælleden. Formålet var at beskytte overgangen mellem Fyn og Fredericia mod 

beskydning. Skanserne blev rekonstrueret for nogle år siden, idet de var sunket mere eller 

mindre sammen. 

 

 
Den rekonstruerede østligste skanse. 

 

Offentlighedens adgang og friluftsliv 

Der er adgang til Fælleden når militæret ikke afholder øvelse. 

 

Hyby Fælled er i dag et yndet rekreativt udflugtsmål, uanset sin nuværende status som militær 

øvelsesplads. 

 

Her ud over holder mange forskellige brugergrupper til på Fælleden. Af organiserede 

aktiviteter kan nævnes hundetræning, flugtskydning, orienteringsløb, politiets uddannelser og 

hjemmeværnet. 

 

Hundetrænerne har lejet et areal til hundetræning på den nordlige del af Fælleden og opført et 

klubhus. En lokal jagtforening har lejet en flugtskydebane umiddelbart syd for Kirstinebjerg 

Skov og opført et klubhus samme sted. 
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Trods områdets status som øvelsesplads for Forsvaret, har det en stor rekreativ værdi. Mange 
brugergrupper holder til derude og har glæde af områdets omfattende stisystem. 

 

Naturpleje og naturplejeaftaler 

Der er aftaler med landmænd, som hver eftersommer høster hø på nogle af de vestlige sletter 

og dermed forhindrer områderne i at springe i skov. 

 

Naturgenopretning 

Der er ikke med fredningen lagt op til at der skal gennemføres naturgenopretningen inden for 

fredningsområdet. Fredningen bør imidlertid ikke hindre, at dette kan ske, såfremt kommunen 

som plejemyndighed skulle ønske at gennemføre sådanne naturforbedringer til gavn for 

biodiversiteten. 

 

Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser  

Der er ikke hverken råstof- eller drikkevandsinteresser inden for det område, som foreslås 

fredet. 

 

Natura2000-interesser 

Der er ikke udpeget Natura2000-områder inden for det område, som foreslås fredet. 

 

 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 

Eksisterende fredninger 
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Der er ingen eksisterende fredninger inden for det område, som foreslås fredet. Den yderste 

spids af Trelde Næs blev fredet allerede i 1920, og er i dag ejet af Fredericia Kommune. 

Fælleden støder ikke direkte op til den eksisterende fredning, men adskilles af privat skov med 

mange forskellige lodsejere. 

 

Zonestatus 

Landzone 

 

Kommuneplanforhold 

Hyby Fælled er i kommuneplanen udlagt som militært område i landområdet. 

 

Fælleden indgår desuden i den såkaldte Trelde Landskabspark sammen med private og 

kommunale skove samt store landbrugsarealer. Landskabsparkerne er områder med særlige 

landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske værdier.  

Retningslinjerne for landskabsparkerne er ifølge kommuneplanen følgende: 

De særlige landskabsmæssige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter i de fire 

store sammenhængende landskabsparker, skal i deres helhed søges bevaret. 

 

Retningslinjernes baggrund og betydning har ifølge kommuneplanen til formål at sikre, at vi 

bevarer større sammenhængende og værdifulde landskaber, der rummer betydelige 

naturværdier, bevaringsværdige kulturmiljøer samt værdifulde geologiske former og 

karaktertræk i de fire udlagte landskabsparker.  

 

Landskabsparkerne skal så vidt muligt friholdes for anlæg, bebyggelser, aktiviteter mv., der 

ikke relaterer sig direkte til områderne. Der kan kun undtagelsesvist og med særlige 

begrundelser åbnes mulighed for at placere tekniske anlæg, bebyggelser, støjende fritidsanlæg 

mv. i landskabsparkerne. Udpegningen er foretaget med afsæt i områdernes 

landskabskarakter. Det er således samspillet mellem natur, kultur og arealanvendelse samt de 

rumlige og visuelle forhold, der udgør en sammenhængende helhed og værdigrundlag. 

 

I landskabsparken omkring Trelde Næs er det kystlandskabet med den varierende geologi, der 

er i særklasse. Den godt 30 m høje Trelde Klint indeholder lag fra ikke mindre end tre istider. 

Klinten er desuden et af de meget få steder i Danmark, hvor man kan se lag fra næstsidste 

mellemistid for 400.000 år siden. Lagene indeholder fossile dyr og planter, der indikerer 

at klimaet på daværende tidspunkt var cirka lige så varmt som det, vi kender i dag.  

 

Syd for Trelde Klint præges Treldehalvøen af det særligt fede ler, der får klinten til at skride i 

havet. Leret indeholder mange slags fossiler, der fortæller om fortidens liv i det hav, hvori 

leret blev aflejret for ca. 55 millioner år siden. 

 

Lokalplanforhold 

Der er ingen lokalplanlagte arealer inden for fredningsområdet. 

 

Andre planlægningsmæssige forhold 

Forsvarsministeriets naturfredningsudvalg udarbejdede i samarbejde med Miljøministeriet en 

beretning om Forsvarets arealer i 1974. Her af fremgår det blandt andet, Hyby Fælled indgår i 

et i landskabelig henseende værdifuldt område. Særligt må fremhæves de meget markante 

kystklinter med en vild, tæt bevoksning på skrænterne og de mod nord beliggende 

skovområder. 

 

Det konkluderes endvidere, at Hyby øvelsesplads på sigt på grund af dens bynære beliggenhed 

kan være af betydning for offentligheden og bør sikres som bebyggelsesfrit område. 
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5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 

 

Formålet med fredningen er 

 

- At området ikke gøres til genstand for fremtidig byudvikling, 

 

- At de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres, 

 

- At de kulturhistoriske værdier bevares, 

 

- At områdets fremtidige rekreative anvendelse bevares og forbedres, 

 

- At området friholdes for bebyggelse, veje og andre permanente anlæg, 

 

§ 2 Den militære anvendelse 

 

Fredningen hindrer ikke, at den militære anvendelse kan fortsætte som hidtil. Så længe 

arealerne anvendes af Forsvaret, reguleres arealernes drift og pleje, vejanlæg og mindre 

bygningsarbejder af den til enhver tid gældende drifts- og plejeplan for Hyby Fælled, 

udarbejdet i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Forsvaret. 

 

Nedenstående §§ 3-10 træder følgelig først i kraft den dag Forsvaret ikke længere anvender 

området. Sker dette i etaper, træder fredningen i kraft efterhånden som arealerne 

overflødiggøres til militære formål. 

 

§ 3 Bevaring 

 

De fredede arealer skal fastholdes og forbedres som et varieret og dynamik landskab med 

store åbne eng-, overdrevs- og slettearealer, tæt skov, stejle kystklinter og dybe kløfter. 

 

§ 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v. 

 

I fredningsområdet må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder eller andre 

lignende indretninger samt om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse. 

 

Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der således ikke 

anbringes usædvanlige hegn, tårne og lignende eller master, herunder lysmaster, master for 

luftledninger til strømforsyning, og der må ikke anlægges sportspladser, motorbaner eller 

skydebaner eller etableres oplags- eller lossepladser. Der må endvidere ikke opstilles 

campingvogne i området. 

 

Der må ikke anlægges nye veje i området. 

 

Bygninger og anlæg mv., som alene har tjent til træning af soldater, skal inden for to år efter 

at Forsvaret har forladt området endeligt, fjernes på Forsvarets foranledning. Dette omfatter 

blandt andet de to militære Fredericia Garnisons Skydebaneanlæg, hvis beliggenhed fremgår 

af fredningskortet. 

 

§ 5 Retningslinjer for skov- og landbrugsdrift 

 

Løvskov skal opretholdes. 
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Skovdriften skal være ekstensiv. Der skal konsekvent anvendes hjemmehørende løvtræer ved 

foryngelser. Skovområderne skal fortsat henligge som urørt skov. 

 

Statens til enhver tid gældende principper for naturnær skovdrift bør i øvrigt følges. 

 

Arealerne må ikke tages ind i en landbrugsmæssig omdrift. 

 

Græsning kan finde sted som led i plejeforanstaltningerne, jf. § 6, eller i den omfang det ikke 

strider imod fredningens formål. 

 

Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes, omlægges eller kalkes, og der må ikke tilskudsfodres. 

 

§ 6 Naturpleje og naturgenopretning 

 

Naturpleje og naturgenopretning skal udføres i henhold til en plejeplan, udarbejdet af 

plejemyndigheden, som erstatter den for Forsvaret til enhver tid gældende drifts- og plejeplan. 

I denne plan fastlægges konkrete bestemmelser for områdets anvendelse, pleje og forbedring. 

 

Planen skal følge principperne og beskyttelsesniveauet for den på det tidspunkt gældende 

drifts- og plejeplan. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at naturgenopretningstiltag kan finde sted, når disse 

forudgående er fastlagt i plejeplanen. Plejemyndigheden har ret til uden udgift for 

vedkommende ejer at lade foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål. 

 

Plejeplanen skal udarbejdes i samarbejde med Fredericia Kommune og godkendes af 

fredningsnævnet. Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening 

ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan. 

 

Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for 

fredningsnævnet til afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af 

fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 802 af 21/06/2013. 

 

§ 7 Terrænændringer 

 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Råstofferne må ikke udvindes, heller ikke til eget brug. 

 

§ 8 Jagt 

 

Jagt er ikke tilladt på arealet. Dog kan der foretages bestandsregulering, såfremt der bliver 

behov for det. 

 

§ 9 Offentlighedens adgang 

 

Uanset fremtidigt ejerforhold er der fri fladefærdsel overalt til fods og på alle tider af døgnet i 

medfør af fredningen. Dette gælder også hegnede arealer. 

 

Den til enhver tid gældende plejeplan skal sikre offentlighedens adgang gennem fastlæggelse 

vej- og stiforløb, som tilgodeser et bredt sammensat publikum. 

 

§ 10 Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 


