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Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsætter hermed forslag til fredning af Bakkelandet 

omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 

33 stk.3. 

  

1. Baggrunden for forslaget  
 

Mariager Fjord og bakkelandskabet omkring fjorden udgør et af de mest storslåede landskaber 

i Danmark. Området blev derfor også udpeget af Miljøministeriet i 1984 som et af landets 

større nationale naturområder. 

 

Et af de mest markante partier langs fjorden er landskabet omkring Kielstrup Sø, som skærer 

sig ind imellem bakkerne på fjordens nordside, omtrent lige over for Mariager. Den 

altovervejende del af det område, der indgår i dette fredningsforslag, blev derfor allerede 

fredet i perioden 1961 til 1967 ved 8 fredningskendelser, som er nærmere beskrevet i afsnit 3 

og bilag 4.  

 

Det er Naturfredningsforeningens opfattelse, at kendelserne på grund af deres forskellige 

indhold og udformning ikke er tilstrækkelige til at beskytte og varetage områdets store 

landskabs- og naturværdier. Foreningen mener derfor, at der er behov for med en ny fredning 

at sikre, at disse værdier kan beskyttes og forvaltes på en helhedsorienteret måde. En samlet 

fredning vil desuden medføre en forenkling, der gør fredningen nemmere at overskue både for 

myndighederne og for de enkelte lodsejere.   

 

Det er ligeledes foreningens opfattelse, at de eksisterende fredninger ikke i tilstrækkeligt 

omfang tilgodeser offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig i området. For at 

øge offentlighedens muligheder for at opleve områdets store natur- og landskabsværdier 

indeholder fredningsforslaget derfor også forslag til sikring af de eksisterende 

adgangsmuligheder, til udlæg af nye stier og til sikring af eksisterende udsigtskiler.   

 

Det foreslåede fredningsområde indgår som en del af det internationale beskyttelsesområde, 

Kielstrup Sø, Natura 2000-område nr. 22, hvor Danmark er forpligtet til at sikre en gunstig 

bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som habitatområdet er udpeget for. 

Fredningsområdets naturværdier er herved i vidt omfang sikrede, men med en fredning vil 

rammevilkårene for områdets rige dyre- og planteliv, også for arter der ikke er omfattet af 

udpegningsgrundlaget, blive endnu bedre, og ligesom der bliver bedre muligheder for at 

gennemføre naturpleje. Endeligt kan fredningen varetage de landskabelige og rekreative 

interesser, som ikke er sikrede automatisk gennem udpegningen som Natura 2000-område.  

 

2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af fredningskortet, kortbilag 1. 

 

Fredningsforslaget omfatter de gældende fredninger, som fremgår af kortbilag 4 med følgende 

ændringer: 

 

a. Umatrikulerede arealer langs Kielstrup Sø og Mariager Fjord. 

b. En mindre udvidelse på matr. nr. 1æ, Ovegård Hovedgård, således at området omkring 

Bredkilde inddrages i fredningen. 

c. To mindre områder øst herfor udtages, så fredningsgrænsen følger den eksisterende nord-

sydgående skovvej. 

d. Del af matr. nr. 3r, Kielstrup By, hvor der ligger et kommunalt rodzoneanlæg, samt 2 

mindre, offentlige vejstrækninger udtages ligeledes. 

 

Ændringerne er vist på fredningskortet, kortbilag 1. 
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Fredningsområdet omfatter i alt 435,73 ha, fordelt på 44 private lodsejere, en ejendom ejet af 

Miljø- og Fødevareministeriet ved Naturstyrelsen, to mindre ejendomme ejet af Mariagerfjord 

Kommune, og 5,83 ha umatrikuleret areal. 

 

 
3. Beskrivelse af fredningsområdet  
 

 
Det store, åbne landskab. Udsigt fra Lundshøj. 

 

Landskab og geologi 

  

Landskabet langs med fjorden og rundt om Kielstrup Sø er karakteriseret af store 

terrænforskelle. Bakker på op til 50-60 meters højde veksler med dybe erosionsdale med 

bække, der har afløb til søen og lavtliggende engarealer langs med denne. Området rummer 

på denne måde muligheder både for vide og storslåede udsigter og for oplevelser af mindre, 

intime landskabsrum, bl.a. omkring den største af bækkene, Karls Møllebæk har i dag et friere, 

mere ”naturligt” forløb, efter at bækken i mange år var udrettet og reguleret. 

 

Kielstrup Sø er afskåret fra Mariager Fjord med en dæmning med en højvandssluse. Søen var 

tidligere en lagune med et smalt udløb til fjorden. Over udløbet var der en bro. 

  

Geologisk set har landskabet fået sin endelige form under den seneste istid, hvor området var 

dækket af is, og Mariager Fjord udgjorde en tunneldal under isen, som førte smeltevand mod 

vest til isens hovedopholdslinje ved Hald Sø. Da isen trak sig tilbage, efterlod den store 

aflejringer af moræneler og sand, og inden vegetationen havde fået rigtigt fat blev kløfterne 

dannet dels af smeltevand fra højere liggende områder dels af nedbør. De lavereliggende 

arealer langs fjorden og søen er marine forlande, der har fået deres form ved den 

landhævning, som har fundet sted i det nordlige Danmark siden istiden. Overalt langs med den 
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hævede havbund kan man se skrænter, som blev dannet i stenalderen, da landet lå ca. 4 

meter under det nuværende niveau, og bølgerne derfor kunne erodere i skrænterne.    

 

Disse processer er imidlertid ikke tilstrækkelige til at forklare landskabets form. Langs Mariager 

Fjord ligger aflejringer af danien-kalk fra den ældste tertiærtid flere steder højt over fjordens 

niveau, og det gælder også i de bakkede områder omkring Kielstrup sø. Selve den lavning, 

hvori den næsten cirkulære sø ligger, kan da være dannet allerede i eller efter tertiærtiden 

som et såkaldt jordfaldshul, hvor en sprække eller en hulning i kalklaget er blevet udhulet 

yderligere af nedsivende regnvand, indtil ”taget” er styrtet sammen, og der er opstået et 

kraterformet hul. En anden mulighed kan være, at lavningen er et dødishul, skabt af en stor 

isklump, som blev afskåret fra hovedgletsjeren, da denne trak sig tilbage. Endeligt kan der 

være tale om en kombination af begge mekanismer, men nogen entydig tolkning er det ikke 

muligt at give. 

 

 
Det” intime” landskab. Ellemose langs Karls Møllebæk  

 

Ligesom landskabsformerne bidrager vegetationen også til landskabsbilledet med en betydelig 

variation. Nord og syd for søen er de højere beliggende arealer overvejende bevoksede med 

løv- eller nåleskov med enkelte lysninger og åbne arealer. Langs med fjorden og vest for søen 

er billedet mere nuanceret. Her veksler mindre partier af skov med landbrugsarealer med 

tilhørende bygninger, have- og gårdspladser. På de højere beliggende tørre, magre eller stejle 

jorde findes der desuden en del hedearealer og overdrev, på de lavere beliggende arealer 

langs søen og vandløbene er der udstrakte ferske enge og moser, der nogle steder er 

bevoksede med el og ask, og endeligt er der langs fjorden bræmmer af strandenge. En del af 

disse lysåbne arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, er under tilgroning og har 

behov for naturpleje. 
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Eng langs østsiden af Kielstrup Sø. De nøgne træer til højre rummer en skarvkoloni. 

 

Naturtyper, plante- og dyreliv. 

 

Den store variation i terrænformer og jordbund har dannet grundlag for, at der er findes en 

lang række forskellige naturtyper. I forbindelse med områdets udpegning til habitatområde er 

der således registreret hele 20 af de særlige habitatnaturtyper. Da landbrugs- og 

skovbrugsdriften overvejende har været ekstensiv, rummer området et rigt plante- og dyreliv.  

 

Langs Karls Møllebæk, rundt om Kielstrup Sø og langs med fjorden på Låenhustangen ligger 

der store engarealer. Ved bækken og søen drejer det sig om ferske enge, som efter mange års 

tilgroning blev restaureret af det daværende Nordjyllands Amt omkring år 2000 ved rydning af 

træopvækst og etablering af græsning. De ferske enges jordbund består af tørv ovenpå sand 

og grus med et stort indhold af muslingeskaller fra stenalderhavets tid. På grund af skallernes 

kalkindhold og det kalkrige grundvand, som siver frem på engene, har engene udviklet sig som 

såkaldte kalk- eller rigkær, som er artsrige naturtyper. Langs fjorden er der strandenge, som 

har været kontinuert afgræssede i meget lang tid.  

 

Samlet set rummer det store engområde sjældne plantearter, som engblomme, leverurt, 

engtroldurt, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt og sumphullæbe, og mange dagsommerfugle, 

hvoraf flere er sjældne. I de fineste kildevæld fandtes tidligere den meget sjældne plante gul 

stenbræk, og her findes stadig en række sjældne mosser, f.eks. piberensermos. Engområdet 

er ligeledes levested for den sjældne kildevældsvindelsnegl.  

 

Lidt højere oppe i terrænet kommer undergrundens kalk frem i jordoverfladen. Her kan der 
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være en smal strimmel krat eller skov på kalkbund med en karakteristisk flora af kalkyndende 

skovarter som blå anemone og hulkravet kodriver, nogle steder i store mængder. Af sjældne 

arter kan nævnes druemunke og kranskonval. 

 

Endnu højere oppe i bakkerne er jordbunden helt anderledes, sandet og mager. Her er der 

endnu bevaret gammel, oprindelig bøgeskov, som undertiden bærer spor af tidligere tiders 

skovgræsning og stævningsdrift. Skovbunden her er mest mager, såkaldt morbund, men kan 

også være mere frodig muldbund. På lavtliggende steder finder der tørvebund med elleskov og 

pilekrat. Af særlige planter kan nævnes en stor bestand af padderokken skavgræs og den 

meget sjældne bregne bjergmangeløv.  

 

Størstedelen af bakkerne har dog været græssede overdrev, som efter at græsningen ophørte 

er plantet til med nåletræer eller er groet til af sig selv. I de senere år er der gennemført flere 

projekter med rydning og etablering af græsning for at genskabe overdrev. Der findes også 

oprindelige pletter med overdrev og lynghede med enebær, undertiden med mere sjældne 

arter som bakkegøgelilje, knoldet mjødurt og guldblomme. 

 

Af områdets rige fugleliv kan nævnes isfugl, rødrygget tornskade, grønspætte og sortspætte. 

Der findes desuden en skarvkoloni umiddelbart nord for søen, og mange forskellige vandfugle 

raster på søen og i fjorden. Ud over de mere almindelige pattedyr findes der et meget stort og 

gammelt grævlingekompleks, foruden odder og undertiden strejfende kronhjorte. 

   

 

 
Søhøje, gravhøje fra bronzealderen. 

 

Kulturspor 

 

Området er ligeledes rigt på fortidsminder. På kysten langs Mariager Fjord er der, ligesom 

mange andre steder langs fjorden, fundet tre helt eller delvist bevarede skaldynger, 

køkkenmøddinger fra jægerstenalderen, den såkaldte Ertebøllekultur. Den ene skaldynge er 

fredet efter museumsloven, og området, hvor skaldyngerne er fundet er udlagt som 

kulturarvsområde af national betydning. 

 

Rundt i området findes der 15 gravhøje fra bronzealderen, der ligeledes er fredede efter 

museumsloven. En af de mest markante af disse høje er Lundshøj, der ligger på det areal, som 

ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. Fra toppen af denne høj er der en meget fin udsigt både 

over land, over søen og over fjordområdet. 
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Gravhøjene og den fredede køkkenmødding er omgivet af beskyttelseslinje i en afstand af 100 

m i henhold til naturbeskyttelseslovens §18. Inden for denne linje må tilstanden ikke ændres 

ved f. eks. bebyggelse, anlæg eller beplantning. 

 

Høllet, der ligger i den østlige del af fredningsområdet og som nu rummer en anløbsbro for 

lystbåde, var i flere hundrede år et fiskerleje, der lå godt i læ både fra landsiden og vandsiden. 

Der er to huse tilbage fra fiskerlejets tid, men langs med kysten findes der stadigt spor af den 

øvrige bebyggelse i form bl.a. gamle frugttræer og frugtbuske. 

 

Endeligt findes der spor af engvandingsdrift langs med Karls Møllebæk.  

 

 

  
Udsigt fra Søhøje. Fra stier og veje kan man opleve det storslåede landskab ….. 

 

Offentlighedens adgang og friluftsliv 

 

Da den altovervejende del af området er privatejet, er offentlighedens muligheder for at 

færdes og opholde sig i området begrænset til de eksisterende veje, hvor det er tilladt at 

færdes både til fods og på cykel, til det statsligt ejede areal omkring Lundshøj, hvor der er fri 

fladefærdsel, til opholdsarealet ved Høllet og til en sti langs Mariager Fjord på Låenhustangen, 

som er aftalt med lodsejeren.  

 

Det er Naturfredningsforeningens opfattelse, at der med fredningen bør skabes bedre 

muligheder for rundture til fods i området. I skovområdet nord for søen foreslås det derfor at 

etablere to rundture med trampestier. Desuden foreslås der to rundture med trampestier, en 

omkring selve søen og en langs fjorden med forbindelse op til Lundshøj. De foreslåede stier er 

vist på fredningskortet.  

 

For at sikre de landskabelige, naturmæssige og oplevelsesmæssige værdier omkring de to 

vandløb, Tanbækken og bækken fra Bredkilde til Kielstrup Sø, som dele af de nye stier løber 

langs med, foreslås det at udlægge en række fine bøgebevoksninger omkring stierne og 

vandløbene som urørt skov. 
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….. og den spændende natur. Bøgebevoksninger langs Tanbækken. 

 

Det er kun tilladt at passere området i bil på en enkelt strækning, fra Lundshøj mod øst over 

Låenhustangen til Høllet, hvorfra man kan komme videre mod øst til Stinesminde. Denne 

passage er imidlertid kun åben i henhold til en aftale, der blev indgået med den daværende 

ejer i forbindelse med fredningen af Laaenhus i 1966. Da forbindelsen er vigtig for 

offentlighedens adgang til området, bør den sikres i fredningen. 

 

Udover det ovennævnte udsigt fra Lundshøj er der i den gældende fredning udlagt tre 

udsigtsarealer langs Lånhusvejen. I fredningsforslaget opretholdes de to udsigtsarealer vest 

for ejendommens bygninger. Da det østlige udsigtsareal er blevet tilplantet med en 

bøgebevoksning, foreslår DN, på baggrund af en drøftelse med lodsejeren, at der i stedet 

udlægges et større udsigtsareal længere mod øst. Udsigtsarealerne er vist på kortbilag 2.  

 

Der findes to mindre p-pladser i området. Placeringen fremgår af fredningskortet. 

 

Herudover findes der nogle anlæg for friluftslivet, anløbspladsen ”Høllet” med 32 bådpladser, 

toiletbygning og P-plads, samt ejendommen ”Knolden”, der ejes af FDF Hobro og dels 

anvendes af korpset dels udlejes f.eks. til lejrskoler. Desuden driver Mariagerfjord Kommune 

en naturskole i lejede lokaler på Laaenhuset, og KFUM spejderne, Oue-Valsgaard gruppe, har 

ligeledes til huse i lejede lokaler samme sted. På det åbne areal vest for bygningerne afholdes 

der hvert år to større teltlejre af hver en uges varighed.  

 

Endeligt indgår Lånhusvejen og Under Skoven i cykelstiruten langs med nordsiden af Mariager 

Fjord. 
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Naturpleje, f. eks. som her med græsning, kan være afgørende for at bevare de lysåbne 

naturarealer. 

 

Naturpleje og naturplejeaftaler  

 

Mariagerfjord Kommune udfører naturpleje som opfølgning af den plejeplan for engene 

omkring søen, som Nordjyllands Amt udarbejdede i 1997. Plejen omfatter primært vedligehold 

af de lysåbne arealer, så de fortsat kan afgræsses. Herudover udføres der i mindre omfang 

rydninger af uønsket opvækst. I forbindelse med Natura 2000- tilskudsordningerne bistår 

kommunen interesserede lodsejere med at søge midler til hegning og rydninger. Der er bl.a. 

gennemført en række større rydninger af gamle hede- og overdrevsskrænter langs fjorden, og 

der er desuden lavet nye kreaturhegn flere steder. 

 

Laaenhusfonden har indgået en aftale med Naturstyrelsen om bæredygtig skovdrift af knapt 10 

ha bøgeskov.  

  

Naturgenopretning  

 

I perioden 2012-15 er der i h.t. Vandplanen fjernet 11 spærringer i områdets vandløb.  

 

 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 

Eksisterende fredninger 

 

Det foreslåede fredningsområde er med de tidligere nævnte undtagelser omfattet af 8 

gældende fredninger, der blev gennemført i perioden 1961 -67.  
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Danmarks Naturfredningsforening fremsatte i april 1961 et forslag om fredning af hele 

området. Formålet var at beskytte det smukke landskab mod bebyggelse og terrænændringer, 

værne om bl.a. lyng- og enebærbevoksede partier og give offentligheden mulighed for at nyde 

udsigten over området, bl.a. fra Lundshøj. 

 

På grund af bl.a. særlige omstændigheder omkring salg og udstykning af nogle af de berørte 

ejendomme, blev en række ejendomme udtaget til særlig behandling. Herefter blev sagen for 

de øvrige ejendomme, størstedelen, afgjort ved Overfredningsnævnets kendelse den 28. 

januar 1966.  

 

De øvrige 7 sager, som omfattede ejendomme langs fjorden, bl.a. Laaenhustangen og omkring 

Lundshøj, blev gennemført i løbet af den ovennævnte periode ved særskilte kendelser, hvoraf 

flere var baseret på forlig med lodsejerne.  

 

I kendelserne er der for en række ejendomme meddelt tilladelse til bebyggelser og til 

råstofindvinding i begrænset omfang. Størstedelen af tilladelserne er udnyttede. De øvrige må 

p.gr.a. efterfølgende lovgivning, bl.a. planloven, anses for at være bortfaldet. 

 

I bilag 4 er der redegjort nærmere for de gældende fredninger og de heri indeholdte 

bestemmelser, og fredningerne er vist på kortbilag 4. 

 

Beskyttede naturtyper 

 

Den altovervejende del af områdets moser, enge, strandenge, heder, overdrev med et samlet 

areal på 146,06 ha samt nogle vandløb er beskyttet mod tilstandsændringer i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

De beskyttede naturtyper og vandløb er vist på kortbilag 3. 

 

Størstedelen af arealerne med beskyttede naturtyper er omfattet af fredningsforslagets 

bestemmelser for lysåbne naturarealer, hvor tilstanden skal bevares, og hvor 

plejemyndighederne har mulighed for gennem pleje at sikre den. En mindre del er bevokset 

med elle- og askeskov og fremtræder som skovbevoksede moser, naturtyper, der indgår i 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Fredningen vil ikke være til hinder for at dele af 

disse bevoksninger ryddes som led i realiseringen af den til enhver tid gældende Natura 2000-

plan. 

 

Natura 2000 område, H22 Kielstrup Sø 

 

Det foreslåede fredningsområde er stort set identisk med Natura 2000 området og dermed 

omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens kap. 2a og i Skovlovens kap.4.  

 

Natura 2000 området er udpeget som internationalt beskyttelsesområde på grundlag af de 

store naturværdier, der findes her i form af værdifulde lysåbne og skovbevoksede naturtyper. 

Udbredelsen af disse naturtyper er vist på kortbilag 5, Habitatområde H22 og 

habitatnaturtyper. Udpegningsgrundlaget omfatter desuden enkelte arter af dyr og planter. 

  

Med henblik på at sikre og fremme gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter som 

området er udpeget for, udarbejder Miljø- og Fødevareministeriet Natura 2000 planer for de 

enkelte Natura 2000 områder. Planerne indeholder målsætninger og retningslinjer for den 

indsats, som de statslige og kommunale myndigheder agter at udføre inden for en planperiode 

på 6 år. For de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer er planperioden dog 12 år. For dette 

Natura 2000 område foreligger der følgende planer, Natura 2000-plan 2010-2021 for de 

skovbevoksede, fredskovpligtige arealer og Natura 2000-plan 2016-21 for de øvrige arealer og 

for arterne.   
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Udpegningsgrundlaget og Natura 2000-planerne er nærmere beskrevet i Bilag 5, Natura 2000 

område H22, Kielstrup Sø. Udpegningsgrundlag og Natura 2000-planer. 

 

Et fredningsforslag skal i henhold naturbeskyttelsesloven § 36, stk. 2 og 3 medvirke til at 

opfylde Danmarks internationale forpligtelser indenfor Natura 2000-området og indeholde en 

redegørelse for, hvorledes fredningen medvirker hertil. 

 

Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at fredningsforslaget medvirker til at 

beskytte de udpegede naturtyper og arter og giver mulighed for, at myndighederne kan træffe 

de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for de 

naturtyper og arter, Natura 2000 området er udpeget for, og i overensstemmelse med de 

målsætninger, som er indeholdt i de gældende Natura 2000-planer. 

 

Fredningsforslagets formålsbestemmelse lægger en ramme for varetagelsen af de 

internationale beskyttelsesinteresser, som følges op konkret i de efterfølgende bestemmelser 

om bevaring af området og om arealernes drift og anvendelse.  

 

Endvidere sikrer bestemmelserne om byggeri, faste konstruktioner og anlæg og 

terrænændringer området mod indgreb, der kan medføre skade på de udpegede naturtyper og 

arter. De nye stier, som udlægges i henhold til bestemmelserne om offentlighedens adgang er 

alle ubefæstede trampestier og kan placeres og udformes under hensyn til 

beskyttelsesinteresserne.  

 

Endeligt giver bestemmelserne om naturpleje og plejeplaner fredningsmyndighederne adgang 

til at opretholde og forbedre forholdene for såvel de udpegede naturtyper og arter som for 

andre værdifulde dyre- og plantearter ved en indsats, koordineret med Natura 2000-planerne.    

 

Bygge- og beskyttelseslinjer   

 

Arealerne langs Mariager Fjord er omfattet af strandbeskyttelseslinje, hvor der i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 15 ikke må ske ændringer i tilstanden inden for inden for en afstand 

af 300 m fra kysten. 

 

Arealerne rundt om søen er omfattet af søbeskyttelseslinje, hvor der i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 16 ikke må ske ændringer i tilstanden inden for en afstand af 150 m 

fra søen. 

 

Hele fredningsområdet, på nær et lille område mod vest, er omfattet af skovbyggelinje, hvor 

der i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17 ikke må opføres ny bebyggelse inden for en 

afstand af 300 m fra skovkanten.   

 

Arealerne omkring de fredede fortidsminder er omfattet af en beskyttelseslinje, hvor der i 

henhold til Naturbeskyttelseslovens § 18 ikke må ske ændringer i tilstanden inden for en 

afstand af 100 m fra fortidsmindet. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjerne er vist på fredningskortet.   

 

Fredskovpligt 

 

Den overvejende del af områdets skovarealer er omfattet af fredskovpligt i henhold til 

Skovloven. På de fredskovpligtige arealer må der ikke opføres bebyggelse, etableres anlæg, 

foretages terrænændringer eller opbevares affald. Sammenhængende fredskovsarealer må 

ligeledes ikke udstykkes. De fredskovpligtige arealer er vist på fredningskortet. 
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Fredskovpligtige arealer med de ovenfor nævnte beskyttede naturtyper, som ikke er omfattet 

af Naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de er mindre end de heri fastsatte størrelsesgrænser, må 

ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres. 

 

Landsplanforhold 

 

Hele fredningsområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, som i henhold til planlovens 

kap. 2a skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed.  

 

Kommuneplanforhold 

 

Fredningsområdet er i Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune omfattet af 

retningslinjer for områder, hvor skovrejsning er uønsket, lavbundsarealer omkring søen og 

Karls Møllebæk, særligt værdifulde landskaber, Natura 2000-områder, værdifulde geologiske 

områder, værdifuldt kulturmiljø og økologiske forbindelser. Retningslinjerne har til formål at 

varetage og beskytte de pågældende interesser og giver en god indikation om områdets 

landskabs- og naturværdier. Fredningsforslaget er således i overensstemmelse med 

kommuneplanens mål og intentioner.  

 

Kommuneplanen indeholder ikke rammer for lokalplanlægning inden for fredningsområdet.  

 

Lokalplanforhold 

 

Anløbsbroen ved ”Høllet” og det tilhørende landareal, matr. nr. 1k, Ovegård Hovedgård, er 

omfattet af Lokalplan nr. 9.1 for et område til offentlige formål. 

 

Formålet med lokalplanen er at bibeholde arealerne for fritidssejlere og for offentligheden, 

anvendelsen skal være til offentlige formål, anløbsbro med tilhørende landareal for parkering, 

toiletter o. lign., og planen omfatter forskrifter for bebyggelse og beplantning.  

 

Lokalplanområdet er vist på fredningskortet.  

 

Zonestatus 

 

Hele fredningsområdet er beliggende i landzone. 
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5. Forslag til Fredningsbestemmelser 

§ 1 Formål 

 

Formålet med fredningen er 

 

- At bevare og forbedre områdets landskabsværdier, herunder at fastholde og om muligt øge 

de åbne arealer til gavn for oplevelsen af landskabets former og for udsigtsmulighederne.   

 At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og 

dyrelivet. 

 At sikre og forbedre offentlighedens adgang samt muligheder for at færdes og opholde sig i 

fredningsområdet. 

- At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er 

udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 

område nr. 22, Kielstrup Sø. 

 

§ 2 Bevaring af området 

 

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand med mindre en tilstandsændring er 

påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 14, f.eks. i 

forbindelse med naturgenopretning/naturpleje eller rekreativ anvendelse. Udstykning og 

arealoverførsel, undtagen sædvanlige arealoverførsler mellem landbrugsejendomme, 

forudsætter ligeledes tilladelse fra fredningsnævnet. 

 

Fredningsnævnets tilladelser erstatter ikke tilladelser eller dispensationer, som skal indhentes 

ved andre myndigheder, jf. dog § 12. 

 

Desuden er de dele af fredningen, som indeholder naturtyper eller levesteder for arter, der 

udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, underlagt den til enhver tid gældende 

Natura 2000 plan og opfølgende kommunale og statslige handleplaner.  

 

§ 3 Arealernes drift og anvendelse jf. Kortbilag 2 

 

Lysåbne arealer. 

 

Alle lysåbne arealer, som er vist på kortbilaget, skal opretholdes som sådan og må ikke 

tilplantes med træer og buske, ligesom det ikke er tilladt at etablere vildtremiser. Det er 

desuden ikke tilladt at anvende flerårige, udsigtshæmmende afgrøder som juletræer, energipil 

o. lign.  

 

De lysåbne naturarealer må ikke omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, gødskes eller 

sprøjtes med bekæmpelsesmidler. Tilskudsfodring af vildt er ligeledes ikke tilladt. 

 

De øvrige lysåbne arealer kan omlægges og drives som hidtil med etårige afgrøder eller 

vedvarende græs. Fredningen er ikke til hinder for ekstensivering af driften. 

 

Udsigtsarealerne I-III skal drives i overensstemmelse med de foranstående bestemmelser, idet 

der dog skal opretholdes en dyrkningsfri bræmme i en bredde af 5 m langs Lånhusvejen. 

 

På udsigtsarealerne I og II skal den selvsåede opvækst fjernes ved plejemyndighedens eller 

ejers foranstaltning senest 1 år efter fredningens gennemførelse. 

 

På udsigtsarealet III skal den selvsåede opvækst fjernes ved plejemyndighedens eller ejers 

foranstaltning senest den 1. januar 2026. 
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Skovbevoksede arealer. 

 

Arealer, som på kortbilaget er vist med særlig signatur, udlægges som urørt skov, hvor al 

skovdrift skal ophøre. Det er herefter ikke tilladt: 

 

 At fælde levende og døde træer eller fjerne ved fra skovbunden. Træer, der kan være til 

fare for publikum og for bygninger, må dog fældes eller topkappes. Ligeledes må de stier 

og veje, som er vist på fredningskortet, friskæres for nedfaldne træer og grene. I begge 

tilfælde skal al ved efterlades. 

 At gødske, kalke, foretage kemisk bekæmpelse eller forstyrre jordbunden, f. eks. ved 

kørsel med tungt materiel. 

 At oprense eller nygrave grøfter. 

  

De på kortbilaget viste skovarealer, for hvilke der er indgået aftale om bæredygtig skovdrift, 

skal drives i overensstemmelse hermed. Fredningen er ikke til hinder for, at aftalen kan 

fornyes, eller at der kan indgås nye aftaler om bæredygtig skovdrift. 

  

De øvrige skovbevoksede arealer kan anvendes som hidtil. Fredningen er ikke til hinder for, at 

skovbevoksede arealer udlægges som urørt skov eller overgår til bæredygtig skovdrift.  

 

Skovbevoksede arealer, der frilægges permanent som led i realiseringen af en Natura 2000-

plan, skal drives i henhold til ovenstående bestemmelser for lysåbne arealer. 

 

Øvrige arealer. 

 

Haver og gårdspladser, som er vist på kortbilaget kan udnyttes, omlægges og tilplantes som 

hidtil. Havearealerne kan dog ikke udvides, og det er ikke tilladt at anvende invasive arter, jf. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings sortliste. 

 

Umatrikulerede arealer skal drives i henhold de ovenstående bestemmelser, der gælder for de 

umiddelbart tilgrænsende, matrikulerede arealer.   

 

Vandløb. 

 

Karls Møllebæk og de øvrige vandløb, som er vist på fredningskortet, må ikke udrettes, 

rørlægges, opstemmes eller ændres på anden vis, medmindre det sker som led i en 

restaurering af det pågældende vandløb.  

 

§ 4 Bebyggelse 

 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. Forbuddet 

omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger uden tilknytning 

til den eksisterende bebyggelse. Sådanne konstruktioner kan opføres på arealer, som er 

omfattet af fredningskortets signatur ”hus med have/gårdsplads”. 

 

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver tilladelse fra 

Fredningsnævnet med hensyn til placering, størrelse og udformning, inkl. materiale- og 

farvevalg. 

 

Bygninger som er nødvendige for landbrugsdriften kan opføres i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse efter forudgående godkendelse af Fredningsnævnet for så vidt angår byggeriets 

udformning, størrelse og placering. 

 

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, der i kortere 

perioder er nødvendige for skovdrift eller naturpleje (max. 8 uger). 
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Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for får, kreaturer og 

lignende efter Fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering. 

  

Der er forbud mod opførelse af ridehaller, ligesom der ikke må opføres bure og bygninger til 

pelsdyrfarme, hjortefarme, fasanvolierer og fasanerier, rideskoler, stutterier, hestepensioner, 

drivhusgartnerier eller planteskoler. 

 

§ 5 Faste konstruktioner og anlæg 

 

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, tankanlæg, 

transformerstationer og master. Det skal dog med Fredningsnævnets godkendelse af placering 

og udformning være muligt at etablere et eller flere fugletårne i tilknytning til vej eller sti. Der 

må desuden ikke føres luftledninger over arealerne. Endeligt må der må kun etableres 

sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger.  

 

Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og 

teltslagning må ikke finde sted, undtagen kortvarig, privat teltning på egen ejendom. Ligeledes 

kan der afholdes 2 større teltlejre af hver en uges varighed på det åbne areal umiddelbart vest 

for bygningerne på matr. nr. 1 a, Lånhus, Ove. 

  

Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner, ridebaner og landingsbaner 

for helikoptere m.m. er ikke tilladt. 

 

Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug. Hegnene skal 

holdes i jordfarver. Der kan desuden opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og 

foryngelser, såfremt disse fjernes igen inden 10 år. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, 

herunder f.eks. blafrehegn og hvide træhegn (hestehegn). 

 

Der må opsættes mindre informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af 

plejemyndigheden. 

 

Der må ikke anlægges nye veje eller ændres belægning på eksisterende veje. Almindelig 

vedligeholdelse af mark- og skovveje med eksempelvis sten eller grus er tilladt.  

 

Der må ikke etableres nye grøfter eller dræn. Plejemyndigheden kan dog i særlige tilfælde 

godkende nye grøfter eller dræn, hvis formålet er at muliggøre naturpleje, eller hvis det er 

nødvendigt for opretholdelse af udlagte veje og stier. 

 

Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med 

pleje, anlæg af stier mv., eksempelvis drikkeanlæg, fangfolde, stenter, spange og boardwalks. 

 

Fredningen er ikke til hinder for etablering af en eller flere primitive lejrpladser med mindre 

sheltere med fredningsnævnets godkendelse af placering og udformning.  
 

§ 6 Terrænændringer mv. 

 

Terrænændringer herunder råstofindvinding er ikke tilladt. Dog kan der ske terrænændringer 

som led i en naturgenopretning, jf. § 8, eller som mindre terrænændringer i forbindelse med 

byggeri og anlæg efter fredningsnævnets godkendelse.  

 

§ 7 Offentlighedens adgang 

 

Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i 

gældende love, og eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til 

fods eller cykel, jf. naturbeskyttelseslovens kap.4 og den til enhver tid gældende 
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bekendtgørelse, for tiden bekendtgørelse nr.1317 af 21. december 2011. Cykling er dog kun 

tilladt på vejstrækningerne Knoldvejen, Lånhusvejen og Under Skoven.  

 

På det af Miljø- og Fødevareministeriets ejede areal omkring Lundshøj, matr. nr. 1i, Låenhus, 

Ove, har offentligheden ret til at færdes til fods overalt. 

 

På Lånhusvejen og Under Skoven er kørsel med motorkøretøjer tilladt. 

 

Eksisterende stier, mark- og skovveje samt parkeringspladser, som vist med særlig signatur 

på fredningskortet, må ikke nedlægges. Fredningsnævnet kan godkende, at eksisterende stiers 

og vejes nuværende trace ændres, såfremt den samlede stiforbindelse gennem landskabet 

ikke afbrydes, og offentlighedens mulighed for at opleve det fredede område ikke forringes. 

  

Der udlægges nye stier som vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne kan etableres 

som trampespor eller slåede 1 meter brede stier. Plejemyndigheden skal inden for 1 år efter 

fredningens gennemførelse have etableret de på kortet viste nye stier samt eventuelt 

nødvendige passagemuligheder over vandløb. Yderligere stier kan etableres efter aftale med 

de berørte lodsejere og med Fredningsnævnets godkendelse. 

 

Hvor stierne passerer arealer, der er hegnet af hensyn til græssende husdyr, skal 

offentlighedens mulighed for at passere sikres med stenter, klaplåger, færiste eller lignende, 

eller ved at føre stien udenom eller imellem foldene.  

 

Plejemyndighederne kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet i særlige tilfælde 

fastsætte regler for begrænsning af offentlighedens færdsel i området. 

 

§ 8 Naturpleje og Naturgenopretning 

 

Mariagerfjord Kommune er plejemyndighed for de privatejede arealer og egne arealer, og 

Naturstyrelsen er plejemyndighed for Miljø- og Fødevareministeriets arealer.  

 

Plejemyndighederne gennemfører pleje til opfyldelse af fredningens formål i henhold til den til 

enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden 

bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016, og i overensstemmelse med den til enhver tid 

gældende Natura 2000-plan. 
 

På privatejede arealer har plejemyndigheden ret til uden udgift for vedkommende ejer at 

foretage følgende plejearbejder, når ejeren er underrettet derom og har haft mulighed for selv 

at lade arbejdet udføre: 

 

 Fjerne uønsket opvækst af selvsåede træer og buske på de lysåbne arealer med henblik på 

at opretholde arealernes tilstand. Enkeltstående, karaktergivende træer og buske eller 

trægrupper, levende hegn af løvtræer samt enebærbevoksninger kan dog bevares.  

 

 Træffe foranstaltninger for at sikre og fremme plantesamfund med arter, der 

karakteristiske for naturtyperne på de lysåbne naturarealer, bl.a. ved at opretholde en 

lavtvoksende græs og urtevegetation, samt i videst muligt omfang at fremme et rigt og 

varieret dyre- og planteliv herunder at sikre og om muligt forbedre levevilkårene for 

sjældne arter af dyr og planter. 

 

 Sikre at stier og trampespor holdes åbne ved regelmæssig slåning af sporene og afmærke 

stier og spor i terrænet, så de er synlige for publikum. 

 

 Bekæmpe arter, der er angivet på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Sortliste.   
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Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning, der udmønter fredningens formål. 

Naturgenopretningsprojekter skal gennemføres i overensstemmelse med et nærmere 

beskrevet projekt, som forinden er forelagt berørte myndigheder og lodsejere, tilstødende 

lodsejere, forpagtere, grundejerforeninger og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse 

samt godkendt af Fredningsnævnet.   

 

§ 9 Plejeplaner 

 

Plejemyndighederne udarbejder en fælles plejeplan for det fredede område senest 2 år efter 

fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde indtil udløbet af den gældende 

Natura 2000 plan. De efterfølgende plejeplaner skal følge planperioderne for og være 

koordinerede med Natura 2000 planerne. 

 

Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger og mindre anlægsarbejder samt eventuelle 

detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan ud over forskrifter for natur- og 

landskabspleje indeholde forslag til etablering af primitive publikumsforanstaltninger, f.eks. 

borde, bænke, affaldskurve og mindre informationstavler, samt opsætning af sædvanlige 

husdyrhegn og læskure til dyr. 

 

Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening mulighed 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 og 

tilsyn af fredede arealer, for tiden bekendtgørelse nr. 802 af 21. juni 2013. 

  

§ 10 Jagt 

 

Jagt er tilladt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og 

vildtforvaltning.  

 

§ 11 Særbestemmelser 

 

I tilknytning til anløbspladsen Høllet er det uanset de foranstående bestemmelser tilladt at 

etablere de nødvendige bygninger og andre anlæg samt beplantninger på matr. nr. 1 k, 

Ovegård Hovedgård indenfor rammerne af lokalplan 9.1 med fredningsnævnets godkendelse af 

placering og udformning. 

 

§ 12 Forhold til Lov om skove, bonus. 

 

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, jf. Skovlovens § 9 nr. 3 erstatter denne 

fredning tilladelser efter Skovloven for så vidt angår tilladelse til, at de skovarealer, der i 

henhold til § 3 udlægges som urørt skov, får status som sådan. 

 

§ 13 Retsvirkning  

 

Med Fredningsnævnets offentlige bekendtgørelse af sagens rejsning, jf. 

Naturbeskyttelseslovens § 37, får bestemmelserne for de skovarealer, der i henhold til § 3 

udlægges som urørt skov, retsvirkning jf. § 37, stk. 3 i samme lov. 

   

§ 14 Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
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§ 15 Ophævelse af eksisterende fredninger 

 

Med gennemførelsen af nærværende fredning ophæves følgende fredninger og 

fredningsdeklarationer: 

 

- Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 om fredning af Kielstrup Sø med 

nærmeste omgivelser. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 26. marts 1966 om fredning af 

matr. nr. 1 a, Laanhus. 

- Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1962 om fredning af parceller af ejendommen 

matr. nr. 1 b, Lånhuset ved Kielstrup Sø.  

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 11. december 1961 om fredning af 

matr. nr. 1 o, Laanhus, nu del af matr. 1 i, Lånhus. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtrådskreds kendelse af 11. december 1961 om fredning af 

matr. nr. 1 f, Laanhus og matr.nr. 7 c, Krogen. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse, tinglyst 31. oktober 1964, om 

fredning af matr. nr. 3 b og matr. nr 4 b, Krogen med tilhørende deklaration af 15. november 

1966 om opførelse af hus på matr. nr. 4 b, Krogen. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 11. december 1961 om fredning af 

matr. nr. 2 f, Krogen. 

- Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds kendelse af 18.april 1967 om fredning af matr. 

nr. 5 b og matr. 6 c, nu 6 c og 6 d, Krogen. 

 


