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Forord 

I 1997 udsendte Nordjyllands Amt sin første 
naturpolitik. Denne politiks primære mål var at 
definere amtets rolle i beskyttelsen og udvik-
lingen af den nordjyske natur og udstikke den 
politiske kurs på området. Naturpolitikken var 
en handlingsorienteret udbygning af Frednings-
planen fra 1985, som var – og stadig er – det 
gældende grundlag for regionplanens natur- 
og landskabsbeskyttelse.

Naturpolitikken fra 1997 blev indarbejdet i 
Regionplan 2001  og en revision af naturpo-
litikken  er nu optaget som et af de centrale 
temaer i Regionplan 2005.

Udarbejdelsen af Natur- og landskabspolitik i 
Nordjyllands Amt er sket parallelt med en ræk-
ke temadrøftelser i amtsrådets regi. Politikken 
har endvidere været drøftet i Det grønne Råd, 
og der har været nedsat 2 arbejdsgrupper med 
henholdsvis repræsentanter for landbrugsorga-
nisationerne og de grønne organisationer, som 
hver især  er kommet med deres bud på en 
vision af natur og landskab i fremtidens Nord-
jylland. Visionerne er blevet drøftet på et offent-
ligt møde og ved en rundbordskonference med 
bl.a. deltagelse af medlemmer af  Folketingets 
miljø- og planlægningsudvalg.

Den reviderede Natur- og landskabspolitik vil 
fungere som en vision for fremtidens nordjyske 
natur og landskab. Planens mål og delmål og 
de bud, der gives på, hvordan målene nås, skal 
først og fremmest ses som summen af amtets 
mangeårige erfaringer og bud på udfordrin-
ger, problemer og problemløsninger indenfor 
beskyttelse og udviklingen af regionens natur 
og landskab. Natur- og landskabspolitikken 
må forventes at kunne fungere som oplæg i 
forbindelse med udarbejdelse af den regionale 
udviklingsplan når strukturreformen er gen-
nemført.  Desuden er det amtsrådets håb, at 
det foreliggende dokument i årene fremover vil 
blive brugt som en vægtig ”rettesnor” og idé-
katalog  for de kommende aktører i naturens 
Nordjylland. Det bliver dem, der skal lægge de 
handlingsplaner og finde de penge, der skal 
føre planen ud i livet.    

Natur- og landskabspolitikken har kørt sidelø-
bende med udarbejdelsen af Regionplan 2005, 
og den har ligeledes været i høring i 2. offent-
lighedsfase i perioden fra den 12. marts til den 
23. maj 2005. De indlæg, der er indkommet i 
offentlighedsfasen til politikken, er alle behand-
let af Amtsrådet den 13. december 2005 sam-
men med indlæg til regionplanforslaget.

Orla Hav
Amtsborgmester
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2. Naturen i fremtidens Nordjylland 

Når vi vil udforme en vision for fremtidens 
natur og landskab i det nordjyske område, 
må vi forholde os til, hvordan vi ser på natu-
ren – hvad er vores natursyn? Der er ligeså 
mange natursyn, som der er mennesker, om 
end natursynet ofte kan grupperes afhængig 
af folks alder, opvækst, erhverv, uddannelse og 
interesser. F.eks. er der vidt forskellige natursyn 
hos grupper som børn fra byen, landmænd, 
akademikere og lystfiskere.

Natursynet, som præger en politik, kan nød-
vendigvis ikke favne alle disse gruppers natur-
syn. 

Hvor findes naturen?
Det klassiske spørgsmål, man altid møder, er: 
”Hvor findes naturen?” Er kornmarken natur, 
eller skal vi helt ud på heden og i skoven? I 
Natur- og landskabspolitikken for Nordjylland 
anlægges det synspunkt, at

Det kan ikke undgås, at vi, afhængig af vores 
individuelle standpunkt, bevæger os kortere 
eller længere væk fra menneskets bolig, når vi 
bruger udtrykket ”ud i naturen”, men i Natur- 
og landskabspolitikken skal naturen opfattes 
meget bredt. Dette betyder f.eks., at både land-
manden, der dyrker sin jord, og naturplejeren, 
der rydder opvækst i et fredet område, betrag-
tes som ”naturforvaltere”.

Hvad består naturen så af?
Normalt betragter vi naturen som noget leven-
de, dyr og planter; men vi ”færdes i naturen”, 
det vil sige, naturen er også landskabet.

– en vision

- naturen findes overalt uden for men-
neskets bolig!

I Natur- og landskabspolitikken op-
fattes naturen som ”det hele” – dyr 
og planter og de biotoper, de danner, 
landskabet med dets former og geo-
logiske materialer samt de spor, som 
mennesket sætter sig i landskabet. 

Mange vil nok ikke betegne en motorvej som 
”natur”, men ingen er vel i tvivl om, at de 
befinder sig i ”naturen”, når de vandrer ad en 
gammel hulvej eller står på en gravhøj? Kultur-
sporene opfattes derfor i politikken som en del 
af ”naturen”.

Begrebet natur er altså knyttet til områder af 
vidt forskellig karakter. Natur kan groft inddeles 
i 4 kategorier med forskellig grad af menneske-
lig påvirkning:

• Bynatur (parker, grønne gårde, haver, grønne 
kiler osv.)

• Dyrket natur (ager – dyrket skov)
• Gammel kulturpåvirket natur (enge, strandenge, 

kærmoser, vandløb, overdrev, heder mv.)
• Urørt natur og dynamisk natur (højmoser, 

vandreklitter, naturskov, kystskrænter, strande 
m.v.)
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Hvordan værdisætter vi naturen?

Vores forskellige natursyn kommer stærkest 
til udtryk, når vi skal værdisætte naturen. For 
hvad er mest værdifuld natur? Bøgeskoven eller 
granskoven? Begge dele er udtryk for højkul-
tiveret skovdrift! De fleste vælger bøgeskoven 
– af emotionelle, måske kulturbetingede årsa-
ger – måske fordi vi er danskere? Men valget er 
ikke logisk eller rationelt!

Det er i værdisættelsen og de handlinger, den 
afføder, det afslører sig, om vi sætter menne-
sket i centrum (kaldet et antropocentrisk natur-
syn) eller tillægger naturen værdi i sig selv (et 
biocentrisk natursyn).

Naturplanlægningssystem, der aktuelt (2005) bruges ved VVM-redegørelser. 
Systemets afsnit om tilstandsvurdering anvendes tillige ved VVM-screening og § 3-sagsbehandling. 

Naturplanlægning 

Eksempel på kriterier for vejledende målsætning
Høj 
naturtilstand 
Klasse 1.

God 
naturtilstand 
Klasse 2.

Moderat 
naturtilstand 
Klasse 3.

Ringe 
naturtilstand 
Klasse 4.

Dårlig 
naturtilstand 
Klasse 5

Tildelt 
klasse

Konstateret 
tilstand.

Høj 
naturtilstand.

God 
naturtilstand.

Moderat 
naturtilstand.

Ringe 
naturtilstand.

Dårlig 
naturtilstand

Områdetype. Natura 2000 
område.

Fredet 
område.
Regionalt 
naturområde.

Naturområde.
Økologisk 
forbindelse.

Jordbrugsom-
råde.

Regionalt 
jordbrugsom-
råde

Negative fak-
torer.

Ingen Fuldt ud gen-
oprettelige.

Delvist gen-
oprettelige.

Delvist og 
svært genop-
rettelige.

Ikke genop-
rettelige

Potentielt 
naturindhold.

Højt priorite-
rede naturty-
per/arter.

Prioriterede 
naturtyper/
arter.
Rødlistearter.

Gullistearter. Almindelige 
arter.

Få alminde-
lige arter

Økologisk 
funktion.

Afgørende 
trædestens-
funktion.

Betydende 
trædestens-
funktion.

Trædestens-
funktion.

Begrænset 
trædestens-
funktion.

Ingen træde-
stensfunktion

Eventuelt 
andre begrun-
delser (anfø-
res under rele-
vant klasse).

Eksempel: En lokalitet har en konstateret tilstand på 3 (ud fra forekomst af planter og dyr, vurderet efter planlæg-
ningssystemets tilstandsdel), den ligger i Natura 2000 (klasse 1), de negative faktorer er fuldt genoprettelige (få 
problemer = klasse 2) og dens potentielle naturindhold er ”forekomst af gullistearter mulig” (klasse 3). Endelig har 
lokaliteten en betydende trædestensfunktion i landskabet (klasse 2). Summen af tildelte karakterer er 11, hvilket giver 
et gennemsnit på 2,1. Stedets målsætning er altså klasse 2 = god naturtilstand, og stedets aktuelle tilstand – vurderet 
efter systemets tilstandsdel – bør kunne bringes op i denne klasse.

En offentlig naturforvaltende myndighed er 
konstant tvunget til at træffe værdibaserede 
afgørelser om naturen. Men hvad er godt, og 

Fakta
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hvad er skidt? Myndighedens værdifastsæt-
telse af naturen er både styret af lovgivnin-
gen (nationalt og internationalt), af den 
politiske virkelighed (i klagenævn og fol-
kevalgte politiske organer) og af embeds-
mændenes personlige opfattelse.

Et hjælpemiddel til arbejdet med at vær-
disætte naturen er at ”måle” værdien i 
et eller andet system, og så underkaste 
resultaterne en politisk behandling. Meto-
den har været kendt inden for recipient-
kvalitetsplanlægning gennem nogle år, hvor 
der politisk fastlægges en forventet værdi – et 
mål – for en sø eller et vandløb, og hvor man 
så gennem målinger vurderer, hvor langt man 
er fra at opfylde målet og hvilke handlinger, 
dette indebærer. Målet kan så hæves eller sæn-
kes efter økonomi og politik.

Nordjyllands Amt har i 2004 udviklet et system 
til naturplanlægning for forskellige naturtyper 
”på land”, hvor der på samme tid kan fore-
tages en vurdering af et givet areals aktuelle 

Vision

Nordjylland fastholdes som landets grønneste 
region, hvor naturen – dyr og planter, landskab 
og geologi samt kultursporene - beskyttes, ple-
jes og forbedres ud fra naturens egen værdi, og 
hvor naturen forvaltes under hensyntagen til, at 
den er en vigtig ressource for regionens frilufts-
liv, befolkningens sundhed og en bæredygtig 
turisme.

I det åbne land indeholder alle ejendomme nu 
ekstensivt dyrket natur.  Ejendommen udlægger 
dyrkede arealer som natur i et omfang, så der 
opstår en bæredygtig balance mellem landbru-
gets udledning af næringsstoffer og recipienter-
nes bæreevne. Udlægget tager udgangspunkt i 
og understøtter de eksisterende udyrkede eller 
ekstensivt dyrkede naturelementer – søer, vand-
huller, vandløb, enge, moser, heder, overdrev, 
strandenge, diger, levende hegn, vejkanter, lun-
de, skove, remiser og plantager. Naturen på den 
enkelte ejendom drives, beskyttes og forbedres 
med udgangspunkt i en naturplan. Græssende 
dyr er vendt tilbage til landskabet, nu med pri-

mær funktion som naturplejere. Myndighederne 
understøtter - med tilskud, tilbud om administra-
tion af græsningslav og på andre måder - denne 
udvikling. 

De større sammenhængende naturområder 
(regionale naturområder, Natura 2000 områ-
der, fredede områder o.l.) og de dertil knyttede 
økologiske forbindelser virker som kraftcentre 
for naturen i det øvrige landskab. Dette inde-
bærer, at de ansvarlige myndigheder inden for 
disse områder yder en aktiv indsats for at pleje 
og udvide arealet af naturelementer med høj di-
versitet.

Samfundets velstand bruges i stigende grad til 
pleje og forbedring af naturen, og området er 
højt prioriteret på de kommunale og regionale 
budgetter i erkendelse af dels de internationale 
forpligtigelser (Natura 2000) dels naturressour-
cens betydning for friluftsliv, folkesundhed og 
turisme.
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VVM – vurdering af virkning på miljøet
Alle udvidelser eller ændringer af husdyrbrug, som kommunen ikke finder helt ubetydelige, skal vurde-
res af amtet i forhold til VVM-reglerne. Amtet* skal vurdere, om projektet kan få så stor indvirkning på 
omgivelserne, at det kræver en VVM-redegørelse og tillæg til regionplanen. Amtets* vurdering af, om 
projektet er VVM-pligtigt eller ej, kaldes en VVM-screening.

En screening bygger som udgangspunkt på oplysninger om projektet og amtets* eksisterende viden 
om natur- og miljøforhold i området omkring husdyrbruget. Regionplantillæg med VVM-redegørelser 
omfatter derimod fyldigere projektbeskrivelser og supplerende undersøgelser og analyser.  

Nogle projekter om etablering eller udvidelse af husdyrbrug er altid VVM-pligtige:
Nyetablering af husdyrbrug større end 250 DE (dyreenheder) 
Udvidelser, hvor husdyrbruget bliver større end 250 DE
Udvidelser, der i sig selv er større end 250 DE

(For produktion af smågrise og slagtekyllinger gælder andre størrelser, der automatisk udløser VVM-
pligt.)

Reglerne om VVM er fastsat i planloven og den tilhørende samlebekendtgørelse.

* Efter 2007, kommunen.

naturtilstand (værdi) og dets mulige kvalitet 
(målsætning). Et tilsvarende system er under 
udvikling på national basis blandt andet til 
brug for planlægningen af Natura 2000-områ-
der, VVM, sagsbehandling m.m. og vil med 
tiden afløse det ovenfor nævnte.

Det bør være et overordnet mål at forvalte ud 
fra så ”objektive” kriterier som muligt, så det 
er naturens egen værdi og potentiale, der er 
afgørende og ikke et spørgsmål om at flytte 
grænser og grænseværdier ud fra, ”hvor meget 
natur vi har råd til!”.

Fakta

Ud fra Natur- og landskabspolitikkens natursyn 
- med en meget bred definition på natur og en 
målsætning om at værdisætte naturen ud fra 
dens egen værdi - kan der opstilles en vision 
for det nordjyske område, se side 7. 
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Nordjylland har gennem tiden været kendt 
for en righoldig og varieret natur. Rold Skov, 
Råbjerg Mile, Vildmoserne og Limfjorden er 
nordjyske landskaber, der har plads i enhver 
danskers bevidsthed. Hertil kommer klit- og 
hedelandskaberne på Skagens Gren og langs 
hele Vestkysten, Jyske Ås’ skovhøjland, de 
vidtstrakte sletter langs Limfjorden, utrolige 
strandenge og vader på Læsø, store ådale 
i Himmerland, De Himmerlandske Heder 
og mange flere. Det er i Nordjylland, at 
kongeørnen yngler, at Frueskoen blomstrer, 
at Nordeuropas største kilder springer, at 
Danmarks største sø med krystalklart vand 
og sjældne planter findes osv. Eksemplerne 
er talrige på en naturrigdom, der hører til 
kongerigets ypperste. 

Naturen og landskabet har skabt grundlag 
for en rigdom af kulturmiljøer, der beretter 
om nordjydernes liv og kamp for overlevelse 
fra oldtiden til i dag. Det er i Nordjylland, 
der findes 1/6 af alle fredede fortidsminder i 
Danmark, her findes ringborge og rige han-

delspladser fra Vikingetiden, landets største 
samling af fortidige vejspor på De Himmer-
landske Heder, velbevarede købstæder fra 17- 
og 1800-tallet, landets bedst bevarede forte-
landsby i Volsted, levende kystfiskermiljøer 
langs Vestkysten, råstofmiljøer lige fra cement-
industriens store efterladte kalkgrave til miljøer 
omkring tørvegravning i Vildmoserne osv.    

Med denne rigdom følger et ansvar. De store 
ekstensivt udnyttede naturarealer i Nordjylland 
indebærer, at der næsten ikke kan ske udvikling 
af veje, byer, industriområder, forbindelsesli-
nier, landbrugserhverv osv., uden at det på en 
eller anden måde kommer til at berøre værdi-
fulde naturarealer, kulturmiljøer eller påvirke 
landskabsbilledet. En forvaltning af berørings-
fladen mellem kultur og natur skal nødvendig-
vis ske på et bæredygtigt grundlag, hvis ikke vi 
skal sætte det grundlæggende råstof for folke-
sundhed og turisme over styr: 

Et artsrigt, rent, varieret nordjysk naturlandskab 
med velbevarede og spændende kulturmiljøer.

3. Den nordjyske natur i forandring

3.1 En rig nordjysk natur
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Nordjyllands geologiske og landskabelige 
egenart og variation har baggrund i de geolo-
giske kræfters virke specielt i sidste istid og den 
tid, der er gået, siden isen forsvandt. Desuden 
har de menneskelige påvirkninger sat et afgø-
rende præg på landskabet.

Der er en snæver sammenhæng mellem geo-
logi og landskab, idet landskabets geologiske 
oprindelse har afgørende indflydelse på dets 
udseende og anvendelse og derigennem på 
vores oplevelse ved at færdes i det. Faktorer 
som terrænformer, jordarter og vandets belig-
genhed er særligt afgørende for landskabets 
anvendelse, udseende og oplevelse.

Natur- og landskabspolitikken skal, gennem 
det præg den sætter på regionplanen, varetage 
de geologiske interesser med henblik på den 
geologiske forskning og undervisning samt 
almen pædagogisk virksomhed.  Interesserne 
knytter sig til de overfladenære geologiske 
forekomster, som har betydning for landskabets 
udseende, eller hvis de kommer frem i åbne 
profiler, for eksempel i en kystklint.

Fredningsplanen fra 1987 udpeger i sin hoved-
struktur en række geologiske beskyttelsesom-
råder. Beskyttelsesområderne blev medtaget i 
Naturpolitikken fra 1997, er fortsat gældende 
og har dannet grundlag for regionplanens 

områdeinddeling siden da. De geologiske 
beskyttelsesområder indeholder steder, hvis sik-
ring og eventuelle pleje er så væsentlig, at det 
i givet fald anses for nødvendigt, at sikring sker 
gennem fredninger. Områderne omfatter dels 
lokaliteter, hvor dannelser fra forskellige tids-
perioder kan erkendes, f.eks. Lønstrup Klint og 
Vokslev Kalkgrav, dels landskaber der i særlig 
grad illustrerer den geologiske udvikling, f.eks. 
Rønnerne på Læsø og sandflugtslandskaber i 
Hanherred.
 
I lighed med de geologiske beskyttelsesområ-
der har der siden 1987 været udpeget en ræk-
ke Særligt værdifulde landskaber, hvor der er 
lagt vægt på det enkelte områdes betydning for 
oplevelsen af den pågældende region. Samti-
dig er der lagt vægt på, om området derudover 
har et væsentligt geologisk, kulturgeografisk 
og/eller biologisk indhold.

Det er dog sjældent, at større landskaber er 
helt uforstyrrede af tekniske anlæg. Men hvor 
de findes er der særlige muligheder for land-
skabsoplevelser og for at komme væk fra byer-
nes jag og larm. Danskernes tredje populære-
ste udflugtsmål - efter skov og strand - er det 
åbne landskab. De mest betydningsfulde ufor-
styrrede landskaber skal derfor fortsat friholdes 
for større tekniske anlæg, byvækst, vindmøller 
og lignende. 

3.2 Nordjyllands geologi og landskab
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I lighed med geologien udpegedes i Frednings-
planens hovedstruktur fra 1987 en række bio-
logiske beskyttelsesområder. Beskyttelsesom-
råderne er medtaget i Naturpolitikken fra 1997 
og er fortsat gældende som grundlag for regi-
onplanens områdeinddeling. Ved udpegningen 
er der lagt vægt på at sikre naturtyper, hvis 
eksistens og grundlag er mest truet, og at sikre 
kerneområder, der er vigtige for opretholdelse 
af et så varieret dyre- og planteliv som muligt. 
I sammenligning med resten af landet findes 
der i Nordjylland nogle af landets største sam-
menhængende naturområder. Samtidig findes 
her den største procentvise dækning af alle de 
beskyttede naturtyper (13,8% i Nordjyllands 
Amt, landsgennemsnit 9,4%). Det er ekstraordi-
nært mange overdrev, ferske enge og områder 
med mange småsøer, der især slår igennem. 
Områderne repræsenterer en meget stor varia-
tion i levesteder for dyr og planter.

3.3 De biologiske interesser

I Nordjylland findes både de våde naturtyper 
som strandengene langs Kattegatskysten og fjor-
dene, ferske enge og moser især i ådalene samt 
søer og vandhuller. De mere tørre naturtyper 
som heder, klitter og sandflugtsarealer fordeler 
sig især langs Vestkysten og i Vesthimmerland. 
Endelig findes der mere komplekse naturtyper 
som rimme-dobbearealerne i Vendsyssel, de 
store højmoseflader i Vildmoserne og de sam-
mensatte naturområder i og omkring ådalene.

Allerede i Fredningsplanen fra 1987 blev der 
arbejdet med økologiske principper med sam-
menhængende naturområder – kerneområder 
– og spredningsveje for dyr og planter mellem 
disse, kaldet de økologiske forbindelser. Fra 
fredningsplanens principielle streger er disse 
forbindelser blevet veldefinerede landarealer i 
regionplanen, som er den overordnede ramme 
for forvaltningen af det åbne land.
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Ramsarområderne er udpeget efter Ramsar-
konventionen i 1971. Ramsarområder er våd-
områder med så mange vandfugle, at de har 
international betydning og skal beskyttes. De 
er derfor udpeget som Ramsarområder af det 
enkelte land. Der er 6 områder i Nordjyllands 
Amt.
 
Fuglebeskyttelsesområder er områder, hvor 
ynglefugle, som er sjældne, truede eller følsom-
me over for ændringer af levesteder, beskyt-
tes, og områder, hvor fugle som regelmæssigt 
gæster Danmark for at fælde fjer, raste under 
trækket eller overvintre skal beskyttes. Her 
blandt andet knop- og sangsvaner ved Mari-
ager Fjord. Udpegningen er sket i 1994 og 
suppleret i 2003.

Habitatområderne er udpeget for at beskytte 
og bevare bestemte naturtyper og arter af 
dyr og planter, som er af betydning for EU. 
Områderne er udpeget i 1997 og 2001-2003. 
I områderne skal der sikres eller genoprettes 
en gunstig bevaringsstatus for de forskellige 
arter og naturtyper, som det enkelte område er 
udpeget for. Habitatdirektivets artikel 10 giver 
endvidere medlemslandene pligt til at sikre 
spredningsmuligheder mellem områderne, det 
vil sige som minimum regionplanens økologi-
ske forbindelser.

Med habitatdirektivets vedtagelse i det Euro-
pæiske Fællesskab i 1992 og introduktionen 
af Natura 2000-netværket af internationalt 
beskyttede områder kom den nordjyske natur 
på naturens Europakort og blev pludselig eva-
lueret med internationale briller. Ikke uventet 
står den nordjyske natur overordentligt stærkt 
også på europæisk plan, med hvad det inde-
bærer af ansvar og forpligtelser (se Regionplan 
2005, afsnit 5.3 Natura 2000). 

International 
naturbeskyttelse
Med internationale naturbeskyttelsesområder 
forstås oftest Ramsarområderne, EF-fuglebe-
skyttelsesområderne og EF-habitatområderne, 
der samlet udgør Natura 2000-netværket. 

Fakta
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Det landskab, som istiden efterlod, er gennem 
mange tusinde år blevet bearbejdet og formet 
af mennesker. Der er etableret bopladser og 
gravhøje, anlagt veje, stier og jernbaner, byg-
get kirker, fabrikker, huse og sommerhuse, 
fældet skove og plantet nye, dyrket jord, formet 
skel, plantet hegn, anlagt diger, bygget havne 
m.m. Det landskab er det, vi i dag kalder det 
nordjyske kulturlandskab. 

Kulturlandskabet er vores største historiske 
arkiv, fordi det på sin helt egen måde fortæller 
om landets og befolkningens fortid. Kultur-
landskabet er i evig forandring, men på trods 
af de gradvise ændringer op gennem tiden er 
der alligevel bevaret tydelige spor i landskabet. 
Spor, der beretter om en egns udvikling og livs-
former, om skiftende generationers livsbetingel-

ser, smag, behov og traditioner, om generelle 
reformer inden for produktion og distribution 
og om vekselvirkningen mellem naturgivne 
forhold og menneskers virksomhed. Man kan 
derfor sige, at den historiske udvikling afspej-
ler sig rent fysisk i landskabets strukturer og 
bebyggelser, og at kulturlandskabet herigen-
nem fortæller historie.

Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor 
af menneskets aktivitet, lige fra den storslå-
ede vikingegravplads på Lindholm Høje til det 
beskedne gadekær i Fjellerad. Overalt fortæl-
ler landskabet kulturhistorie, og næsten intet 
naturområde er helt upåvirket af menneskets 
gøremål i tid og rum. Vildmoserne, Ulvedybet, 
De Himmerlandske Heder - alle fortæller de 
historie om os og vore forfædre.

3.4 De nordjyske kulturmiljøer 

Kulturmiljø - et afgrænset område
 
Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af 
den samfundsmæssige udvikling.
 
Med Naturpolitikken i 1997 og de statslige udmeldinger startede arbejdet med at beskrive og justere 
de kulturgeografiske beskyttelsesområder og udpege og afgrænse værdifulde kulturmiljøer frem til 
Regionplan 2001, og arbejdet er fortsat i forbindelse med Regionplan 2005. Arbejdet er sket i sam-
arbejde mellem amtet, de nordjyske museer, Kulturmiljørådet og kommunerne. Uden for de særlige 
kulturmiljøer har amtets uddeling af støttemidler til tredjemandsprojekter sat fokus på “landskabets 
uskrevne historie”. Vi ved alle, at vi skal beskytte gravhøjen, men hvor mange hæger om diget, resterne 
af frysehuset, transformatorstationen, markvejen, den nedlagte købmandsbutik, resterne af oldefars 
engvandingskanal osv. 

Fakta
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Beskyttelse og benyttelse af natur og land-
skab i Nordjylland
 – centrale problemstillinger:

• Fortsat udvikling af maskinstørrelsen i landbruget udfordrer levende hegn, diger, grøfter, småbioto-
per og markveje og medfører en øget slitage og erosion.

• Strukturudvikling i landbruget mod større specialisering og øget brugsstørrelse medfører, at krea-
turerne enten forsvinder i et område eller afgræsser kulturgræsmarker nær driftsbygningerne. Re-
sultatet er tilgroning af alle de gamle halvkultursamfund – enge, kærmoser, overdrev, strandenge, 
klitheder og heder samt tilsløring af landskabets former og monumenter, blandt andet gravhøje og 
kirker. Løsningen af problemet må anses for en af de allervigtigste udfordringer i fremtidens Nord-
jylland.

• Dræning, afvanding og fortsat dyrkning af lavbundsarealer udfordrer vandløb og nærliggende eks-
tensivt drevne arealer, og terrænsætninger besværliggør senere genopretning af naturlig hydrologi.

• Vandløbene er den gennem tiden mest omformede del af nordjysk natur, og fortsat vandløbsved-
ligeholdelse af hensyn til dyrkning af lavtliggende jorder og opretholdelse af dambrug udfordrer 
genskabelse og udviklingen af denne naturtype.

• Tilførsel af næringsstoffer til naturen fra landbrugsarealer gennem dræn eller som luftbåret kvælstof 
udfordrer både den våde natur – kilder, vandløb, søer og fjorde - og den næringsfattige natur på 
land – højmoser, heder, klitheder, fattigkær osv.

• Udstykninger, byggeri, industri, vejanlæg, sommerhuse, råstofgravning m.m. er de mest radikale 
indgreb i landskabet, og det sted, hvor der er størst behov for at bevare overblikket og ikke forfalde 
til varetagelsen af snævre, lokale interesser.

• Fokus på forvaltningen af de højt prioriterede Natura 2000-arealer er en udfordring for ”den almin-
delige natur”, der risikerer at blive nedprioriteret og glemt.

Fakta

De gennemgribende tekniske muligheder, vi 
i dag har for at forandre landskabet radikalt, 
sætter nye - og store - krav til planlægningen i 
det åbne land. Kunsten ligger i at bevare kul-
tursporene og deres sammenhænge, uden at 
vi fastfryser udviklingen på grund af beskyttel-
seshensyn. Til denne indsats er regionplanlæg-
ningen et centralt instrument.

Allerede i fredningsplanen blev der udpeget 
ca. 80 kulturgeografiske beskyttelsesområder. 
Disse områder blev overvejende udpeget ud fra 
væsentlige koncentrationer af synlige kulturspor 
med mindre vægt på kulturgeografiske sam-
menhænge. Det er imidlertid vigtigt, at vi ikke 
kun interesserer os for de enkelte elementer: 
marker, enge, overdrev, huse, osv., men også 
prøver at se på sammenhængen. I biologien 
taler vi om miljøer og levesteder med udgangs-
punkt i planter og dyr. I kulturgeografien kan vi 
tilsvarende tale om kulturmiljøer og levesteder, 
men med udgangspunkt i mennesket. 
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Hovedmål

Gennem forvaltningen af de geologiske beskyttelses- og interesseområder, de særligt værdifulde land-
skaber samt større, uforstyrrede landskaber skal myndighederne bidrage til:
• at det nordjyske landskabs egenart og variation bevares/genoprettes,
• at landskabet afspejler oprindelighed og autenticitet,
• at den geologiske og landskabelige hovedstruktur formidles, og 
• at mulighederne for at studere den geologiske dannelse forbedres.

isen forsvandt. Først på et sent tidspunkt har det 
nordjyske landskab fundet sin nuværende form. 
Isens påvirkninger, havstigninger og landhæv-
ninger har resulteret i mange karakteristiske 
landskaber, ligesom havet og vinden har haft stor 
indflydelse på navnlig de dynamiske kystlandska-
bers form. 

Rimme-dobbelandskaber, de store sletter af hævet 
havbund, gamle kystskrænter (”lier” - hvor sten-
alderkystskrænten mellem Svinkløv og Tranum er 
Danmarks længste), er eksempler på meget unge 
landskaber i Nordjylland. Også de store flyvesands-
områder og indlandsklitlandskaber – eksempelvis 
Råbjerg Mile, Rubjerg Knude, De Himmerlandske 
Heder og Hulsig Hede skal nævnes.

4. Landskab og geologi

Baggrund

Det åbne danske landskab er en værdifuld res-
source. Nordjylland er kendetegnet ved en stor 
variation i landskabstyper og mange særligt vær-
difulde landskaber af national og international 
interesse. For eksempel har Nordjylland verdens 
største naturlige oddedannelse, Skagen Odde, og 
Nordvesteuropas største højmose, Lille Vildmose. 
Det varierede landskab med det brede naturind-
hold har stor værdi for befolkningens rekreative 
udfoldelsesmuligheder og oplevelser i det fri. 
Samtidig underbygger landskabets særpræg vores 
lokale og regionale tilknytning og identitet.

Dannelsen af det nordjyske landskab har været 
stærkt præget af sidste istids forskellige isstrømme 
og ikke mindst havets påvirkning i tiden, siden 
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Det nordjyske landskab er også præget af 
højtliggende kalkundergrund, kilder, jordfalds-
huller, kalkskrænter m.v. For eksempel ved 
Svinkløv, Vokslev, området syd for Aalborg, 
Kongerslev og Rold Skov-området.

Variationen og oplevelsen af de nordjyske kyst-
landskaber er markant. Den barske vestkyst 
med klitlandskaber og dramatiske klinter står i 
kontrast til den milde østkyst med strandengs- 
og strandvoldslandskaberne. Fjordkysterne er 
omgivet dels af stejle skrænter og dels af flade 
slettelandskaber. 

Havskrænter fra Stenalderhavet spiller en vigtig 
rolle langs Limfjorden. Dynamiske landskaber 
under stadig forandring kan ses ved f.eks. Ska-
gens Odde, Rubjerg Knude, Stensnæs, Råbjerg 
Mile eller på Læsø. Inde i land udgør ådals-
landskaberne nogle særligt markante landska-
belige helheder, f. eks. de smalle ådale med 
uregulerede vandløb – eksempelvis Uggerby 
Å, Liver Å, Sønderup Å, Binderup Å og Bruså 
eller Gravlevdalen med dens særlige historie. 
Hede- og ikke mindst de udstrakte moseområ-
der er ligeledes karakteristiske for det nordjyske 
landskab.

Nordjylland har øer med særlige karakteristika 
og med ø-status intakt, eksempelvis Livø med 
odden Liv Tap, Hirsholmene med undergrund 
af kampesten, Læsø med mange forskellige 
kysttyper og Egholm med strandenge.

Nordjylland er rig på geologiske områder af 
internationalt format som eksempelvis Skagens 
Gren, Lønstrup Klint og Lille Vildmose. Der-
udover findes en række områder af national 
betydning, idet de indeholder vigtig informa-
tion om landskabernes tilblivelse, og endelig 
findes en stribe områder af regional interesse. 

En række af de karakteristiske landskaber og 
geologiske formationer er beskyttet af frednin-
ger, senest med Danmarks største fredning i 
Lille Vildmose.

Oprindelighed og autenticitet er sårbart, da 
geologi og landskab sjældent kan genoprettes 
eller kun med meget store omkostninger til føl-
ge. Værdifulde geologiske træk og landskaber 
er nogle steder ødelagt eller tilsløret af byudvik-
ling, tilgroning eller råstofgravning. Eksempler 
er udbredt sommerhusbyggeri i klitlandskaber 
langs Vestkysten, tilgroning på Lien og den 
hævede havbund i Hanherred eller råstofgrav-
ning i kystskrænterne ved Kongerslev.

Store tekniske anlæg har visse steder været 
stærkt forstyrrende både for landskabet, de 
geologiske profiler samt selve landskabsople-
velsen. Eksempelvis kystsikringen langs Vest-
kysten blandt andet ved Lønstrup, de mange 
højspændingsledninger syd for Aalborg, motor-
vejsdæmningen over Onsild Ådal og byudvik-
ling mellem Sæby og Frederikshavn.
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Strukturændringer i landbruget og stadigt 
tungere maskiner har medført, at læhegn og 
vandhuller forsvinder, at landskabsformerne 
nedbrydes, og at der sker slitage på skrænter 
og vandløb. En del ældre fredninger giver ikke 
mulighed for den nødvendige landskabspleje, 
så landskabet gror til og sløres. Derudover 
har geologi og landskab lav status i forhold til 
de mere ”hårde og målbare” natur- og miljø-
værdier som rent drikkevand og internationale 
naturbeskyttelsesområder. Et eksempel herpå 
er skovrejsning i drikkevandsområder.

Delmål

Der skal for Nordjylland gennemføres en land-
skabskvalitetsplanlægning, der beskriver og 
vurderer særlige landskabelige og æstetiske 
værdier, egnskarakteristika, sårbarhed og be-
varingsinteresser i landskabet. 

Hvordan når vi målene?

De geologiske beskyttelsesområder (se kort, 
bilag 3) omfatter i alt ca. 700 km². Af dette 
areal er ca. 500 km² allerede udpeget som 
regionale naturområder og/eller Natura 2000-
områder (se Regionplan 2005, afsnit 5.3 
Natura 2000), eller de er omfattet af en fred-
ning eller et fredningsforslag. Derudover er ca. 
60 km² udpeget som uønsket for skovrejsning. 
Endelig omfatter forslaget ca. 90 km², der er 

udlagt som naturområde, og ca. 50 km² der 
ikke er omfattet af nogle af ovennævnte beskyt-
telsesinteresser.

De særligt værdifulde landskaber (se kort, bilag 
4) omfatter i alt ca. 1.900 km². Af dette areal er 
ca. 1.000 km² allerede udpeget som regionalt 
naturområde, Ramsarområde eller EU-beskyt-
telsesområde, eller det er omfattet af en fredning 
eller et fredningsforslag. Desuden er ca. 800 km² 
udpeget som henholdsvis skovrejsning uønsket 
eller naturområde. Endelig omfatter forslaget ca. 
100 km², der ikke er omfattet af nogle af oven-
nævnte beskyttelsesinteresser.
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I modsætning til arts- og levestedsbevarelse 
og kulturhistorie, hvor flere love yder direkte 
beskyttelse, er der ikke umiddelbart noget 
lovgrundlag for at beskytte de geologiske og 
landskabelige forhold bortset fra egentlige 
fredninger.

Der findes alligevel i dag arbejdsredskaber, 
hvormed udviklingen i landskabet kan styres 
hen imod de målsætninger, der er foreslået for 
geologi og landskab. Med hensyn til at beskyt-
te de geologiske og landskabelige interesser 
er de vigtigste redskaber en optagelse af area-
lerne i regionplanen og den administration, 
der foregår i det åbne land gennem planloven, 
naturbeskyttelsesloven, råstofloven og ud fra 
regionplanen i øvrigt.

Med hensyn til genopretning af landskabets 
egenart og variation, hvor denne er truet, er 
mulighederne begrænsede, når der ikke er 
tale om fredede områder eller på anden måde 
beskyttede områder. Fredning er trods sin styr-
ke et omstændeligt og ressourcekrævende red-
skab. Andre muligheder kan være at gennem-
føre egentlige oprydninger eller “landskabs-
saneringer” i områder, hvor småbebyggelser 
og tilfældig tilplantning og tilgroning afgørende 
har sløret værdifulde landskaber. Projekter af 
den art kan dog kun gennemføres ved frivillige 
aftaler eller ved fredninger. Fjernelse af kystsik-
ring på strækninger, hvor disse ikke beskytter 
vitale interesser, vil medvirke til at genetablere 
de dynamiske kystprocesser.

For at være bedre rustet til at sikre den geolo-
giske og landskabelige egenart og variation, 
bør der foretages en bedre beskrivelse af de 
geologiske og landskabelige interesser, end det 
er tilfældet i dag. Et af midlerne er den fore-
slåede landskabskvalitetsplan, der skal sikre 

hensyntagen til de landskabelige værdier og 
interesser ved planlægning og forvaltning af 
det åbne land. Baggrunden herfor er blandt 
andet, at presset på de værdifulde landskaber 
og landskabselementer er tiltaget i takt med et 
generelt øget behov for nye anlæg i det åbne 
land, samtidig med at dimensionerne på visse 
anlægstyper og dermed også påvirkningen af 
det omkringliggende landskab er blevet stærk 
forøget. Herudover er formidling af landskabet 
og dets geologiske historie et vigtigt redskab.
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5. Natur

Baggrund
Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter naturtyper som 
moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-
sumpe, søer, vandhuller og vandløb. Lovbestemmel-
sen i sin nuværende form har eksisteret siden 1992, 
dele af beskyttelsen siden 1979. Som erstatningsfri 
regulering af arealanvendelsen i dele af det åbne 
land har den været genstand for en del lovovertræ-
delser, konfliktsager og avisomtale, men bør i dag 
være kendt for alle lodsejere og myndigheder.
 

Hovedmål

Gennem forvaltningen af de beskyttede naturtyper skal myndighederne bidrage til: 
• at sikre den biologiske mangfoldighed, 
• at sikre kvaliteten og hindre tilbagegang af beskyttede arealer, 
• at øge befolkningens kendskab til og forståelse for naturværdier,
• at arealernes natur- og kulturhistoriske interesser respekteres,
• at lovbestemmelsers karakter af forbud håndhæves, så der kun i særlige tilfælde dispenseres, hvis 

indgrebet medfører varige forringelser, og 
• at der ved administrationen af lovene lægges vægt på at tage et samlet hensyn, så naturforholdene 

ikke forringes, men søges forbedret.

5.1 Beskyttede naturtyper 

Beskyttede 
naturtyper 
Naturområder i Danmark rummer blandt andet 
moser og enge, heder og overdrev, strandenge 
og strandsumpe, søer og vandløb. En meget 
væsentlig del af det vilde dyre- og planteliv har 
deres eneste levesteder i disse naturtyper.

For at bevare de vilde dyr og planter i det in-
tensivt opdyrkede Danmark har Folketinget i 
1992 vedtaget en generel beskyttelse af na-
turtyperne, naturbeskyttelseslovens § 3. Efter 
loven er det ikke tilladt at foretage ændringer 
af tilstanden af de beskyttede naturtyper.

Fakta

Natur- og landskabspolitik i Nordjylland        side 1�

N
ATU

R



Guldblomme Rold Kildebæk Maj-Gøgeurt

Lovgivningen er helt grundlæggende for, at 
den lysåbne natur ikke generelt forsvinder i det 
danske landskab. Halvkulturer som enge, heder, 
overdrev og strandenge er i stort omfang blevet 
opdyrket henholdsvis omlagt og gødsket, så 
mange særlige naturområder er forsvundet. Det 
faldende antal kreaturer og koncentrationen i 
store bedrifter, hvor dyrene græsser på kultur-
græsmarker nær driftsbygningerne, betyder, at 
færre arealer afgræsses. Arealerne vil da gro til 
og skifte karakter til mindre artsrige naturtyper 

Delmål

Uden for Natura 2000-områder skal der ved 
alle typer af sager, som vedrører beskyttede na-
turarealer, gennemføres en naturplanlægning, 
og arealernes målsætninger skal benyttes til 
prioritering af indsatsen, både på sagsbehand-
lingsniveau og på naturgenopretningsniveau. 

Dette betyder at der ved planlægningen skal opstil-
les detaljere mål og laves forvaltningsplaner. Disse 
skal være tilpasset den enkelte forbindelses karak-
ter, f.eks. er planer om skovplantning gode for en 
skovforbindelse, men normalt uforenelige med kra-
vene til en tørbundsforbindelse med fokus på skræn-
ter, overdrev og heder. Da udpegede forbindelser 
kan krydse hinanden eller forløbe parallet, f.eks. i 
en ådal, kan det være nødvendigt at planlægge for 
mindre dele og tilpasse eller prioritere målene. 
Eksempel på et delmål, der passer på flere typer, kun-
ne være, at afstanden mellem “trædesten” (småbioto-
per, vandhuller, plantninger osv.) er max. 100 meter.

Hvordan når vi målene?

Den lovmæssigt stærke sikring af de beskyttede 
naturarealer er et godt udgangspunkt for myn-
dighederne til gennem forskellige initiativer at 
styrke landbrugets rolle som forvalter af disse 
arealer. 
Som eksempler kan nævnes støtte til græsnings-
lav, målretning af støtteordninger til MiljøVenlig 
Jordbrugsdrift (MVJ), støtte til markedsføring af 
animalske naturprodukter (kød- og mejeripro-
dukter fra naturplejekvæg, får og geder), støtte 
til udarbejdelse af naturplaner på ejendoms-
niveau med mere. Flere af disse ting er startet, 
blandt andet arbejdes der på Amtsborgmeste-
rens initiativ med et projekt til fremme af land-
brugets produktion af ”naturkød”. Ændringer i 

som skov, rørsump og pilekrat, og landskabsfor-
merne f.eks. i ådalene vil blive udvisket.  

Naturbeskyttelsesloven skal standse denne udvik-
ling og beskytte den natur og halvkultur, der er 
tilbage. Der ligger ingen krav om vedligeholdelse 
og afgræsning af privatejede arealer der kan sikre 
denne udvikling og beskyttelse, hvorimod offentligt 
ejede, beskyttede arealer er pålagt en plejepligt. 
Det skal dog bemærkes, at 37% af de beskyttede 
naturarealer i det nuværende Nordjyllands Amt 
ligger i Natura 2000-områder, hvor den ansvar-
lige myndighed for at opfylde EU’s krav skal lave 
forvaltningsplaner og iværksætte den nødvendige 
pleje. EU’s krav må ikke medføre, at vi glemmer 
de resterende 63%, der rummer både artsrig og 
højt værdisat natur og store dele af befolkningens 
”hverdagsnatur”, bynær natur m.m. 
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Tilskudsordning 
til MiljøVenlig 
Jordbrugsdrift (MVJ)
Siden 1994 har det være muligt for landmænd 
med jord i udpegede SFL-områder (Særligt 
Følsomme Landbrugsområder) at søge tilskud 
gennem MVJ-ordningerne. Ordningerne har 
hidtil hovedsageligt haft fokus på begræns-
ning af kvælstofudvaskningen som opfølgning 
på Vandmiljøplan I og II. Der findes nu (2005) 
tilskud til:

• miljøvenlig drift af græs- og naturarealer,
• etablering af efterafgrøder,
• nedsættelse af kvælstoftilførslen,
• etablering af vådområder og
• etablering af ekstensivt drevne randzoner.

Tilskudsordningernes specifikke indhold, til-
skudstaksterne og det beløb, der tildeles fra 
Staten til uddeling, kan variere fra år til år.

FaktaEU’s landbrugspolitik, national lovgivning, stats-
støtte og lokalpolitisk vilje til at ”få råd til mere 
natur” kan ændre disse muligheder i de kom-
mende år i både positiv og negativ retning. 

Hertil kommer en nødvendig øget og kontinu-
erlig informationsindsats hos landbrugskon-
sulenter, på landbrugsskoler og i landbrugets 
medier. Da landbruget i stigende grad funge-
rer som ”naturforvaltere”, er der et behov for 
en løbende efteruddannelse og information, 
både inden for erhvervets egne rækker og fra 
myndighedernes side. En mentalitetsændring, 
som gør en veldrevet natur til et attraktiv for en 
ejendom og udtryk for ”godt landmandskab”, 
vil være med til at redde de betrængte natur-
typer for langsom undergang. Meget tyder på, 
at denne ændring er på vej trods økonomiske 
hårde kår for erhvervet.  

FaktaBeskyttet natur i Nordjyllands Amt
86.276 ha.

Kultureng
22%

Natureng
10%

Mose
20%

Overdrev
11%

Hede
26%

Strandeng
7%

Sø
4%

Beskyttet natur i 
Nordjyllands Amt
86.276 ha.

Se kort, bilag 1
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5.2 Natura 2000 

Hovedmål
 
Inden for Natura 2000-områderne er naturbeskyttelse det helt centrale. Gennem forvaltningen af 
Natura 2000-områderne skal myndighederne bidrage til: 
• at forringelse af områdernes biodiversitet er standset i 2010 (internationalt og nationalt mål),
• at opretholde eller genskabe en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som Natura 

2000-områderne er udpeget for, og
• at der udøves en restriktiv forvaltning af gældende lovgivning generelt i Natura 2000-områderne, indtil 

den lovfæstede planlægning for områderne er gennemført og efterfølgende kan styre forvaltningen.

Baggrund

Natura 2000-områderne består af EF-habitat- 
og -fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarom-
råder. De er hjørnestenene i den europæiske 
natur og skal sammen danne et netværk, som 
sikrer arter og naturtypers levesteder på lang 
sigt. Områderne er udpeget der, hvor den 
værdifulde natur findes og har potentiale til 
at udvides og forbedres, men også således at 
spredning mellem områderne er mulig.

Natura 2000-områderne er fremtidens kerne i 
den danske naturforvaltning, hvilket understre-
ges af en række nye love og bekendtgørelser. 
Disse har alle til hensigt at skabe grundlag 
og muligheder for, at Danmark lever op til sin 
(frivilligt valgte) forpligtigelse om at opretholde/
genskabe gunstig bevaringsstatus for de arter 
og naturtyper, som områderne er udpeget for 
(se kort bilag 5).
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Lov om miljømål
Ved Folketingets vedtagelse af miljømålslo-
ven i december 2003 er første fase af EU ś 
vandrammedirektiv og dele af habitatdirek-
tivet m.v. blevet indarbejdet i dansk lovgiv-
ning. På naturområdet siger loven, at der 
skal udarbejdes planer for alle internationale 
beskyttelsesområder, de såkaldte Natura 
2000-områder (Natura 2000-planer). 

Hvordan når vi målene?

Lov om miljømål samt naturbeskyttelsesloven 
påbyder myndighederne at udarbejde og gen-
nemføre planer for de enkelte arter og natur-
typer i Natura 2000-områderne. En klar linie 
- politisk og administrativt - kan imidlertid lette 
arbejdet betydeligt og forhindre, at man nu 
giver tilladelse til tiltag, som senere skal fjernes; 
mod erstatning!

Fakta

Delmål
 
Myndighederne skal bidrage til: 
• at administrationsgrundlaget for relevante 

sagsområder (f.eks. VVM-screeninger af 
sager om ændret dyrehold, regler for skov-
rejsning m.m.) revideres og løbende juste-
res, så der gælder særlig stærke restriktio-
ner i Natura 2000-områder og grænseom-
råder, der kan påvirke disse,

• at forøget kvælstofnedfald over tålegræn-
sen til områdernes naturtyper som følge 
af udvidelser inden for eller i nærområdet 
ikke accepteres, og

• at offentlig støttet naturpleje og genop-
retning i Natura 2000-områderne først 
og fremmest sker med henblik på at opnå 
gunstig bevaringsstatus for de prioriterede 
naturtyper og arter.
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Status pr. 2005 for Natura 2000 i Nordjylland
• Områderne dækker i alt 377.700 ha, hvoraf ca. 58.600 ha er på land, og områderne omfatter 37 

habitat- og 16 fuglebeskyttelsesområder i det nuværende Nordjyllands Amt.
• I Nordjylland findes hele 56 af de 59 habitatnaturtyper, som forekommer i Danmark, hvilket er 

enestående sammenlignet med de andre regioner.
• Nordjylland har mange naturtyper, som er sjældne i andre regioner (f.eks. kalkholdige kilder, grå-

klitter, indlands-saltenge, kystnære enebærkrat og højmoser).
• Kvaliteten og størrelsen af naturtyperne i Nordjylland er klart bedre end gennemsnittet – det er her, 

vi kommer tættest på begrebet ”referencenatur”, det vil sige den oprindelige.
• Forekomst af specielt nogle af de næringsfattige naturtyper er førende på EU-plan – f.eks. klitheder, 

højmoser og lobeliasøer.
• Nordjylland har sjældne arter udpeget i EU’s habitatdirektiv (Bilag II), som kun er kendt her eller i 

én anden region i Danmark - f.eks. Hedepletvinge, Fruesko, Gul Stenbræk, Bred Vandkalv og Skæv 
Vindelsnegl.

• Nordjylland har arter fra fuglebeskyttelsesdirektivet (bilag I), der kun yngler her eller i én anden 
region: Skestork, Kongeørn og Markpiber - samt flere der har deres største bestande i Nordjylland: 
Rørdrum, Trane, Natravn, Hedelærke og Rødrygget Tornskade. 

• I store dele af Nordjylland ligger naturområderne relativt tæt på hinanden, hvilket giver et godt 
spredningspotentiale for dyr og planter.

I de internationale beskyttelsesområder skal 
der laves Natura 2000-planer, som skal afrap-
porteres til EU-kommissionen hvert 6. år (før-
ste gang i 2009). Planerne skal indeholde en 
basisanalyse med kortlægning af naturtyper 
og levesteder for de udpegede arter samt en 
vurdering af tilstand og trusler. Desuden skal 

Natura 2000-
områderne 
indeholder og kan sikre
• nogle af landsdelens kronjuveler blandt na-

turtyper og arter,
• en stor del af regionens fredninger og 37% af 

de særlige, beskyttede naturtyper (naturbe-
skyttelseslovens § 3),

• sammenhænge mellem naturtyper og geo-
grafiske områder,

• helhedsforvaltning – f. eks. i de mange udpe-
gede ådale,

• store lysåbne naturtyper, tætte naturnære 
skove og små værdifulde trædesten i land-
skabet,

• mange kulturspor og kulturlandskaber, og
• næringsfattig natur på landjorden, men også 

åer, søer, fjorde og åbne havområder af vær-
di for mere end en million truede vandfugle. 

Fakta

Fakta

planerne indeholde en målsætning for området 
og et indsatsprogram. Fastsættelse af mål for 
naturtilstanden på grundlag af basisanalysen 
skal ske med henblik på at sikre eller genopret-
te en ”gunstig bevaringsstatus”. På vandområ-
det udarbejdes efter en lignende basisanalyse 
en række vandplaner.
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De kommende Natura 2000-planer skal give 
en indgående beskrivelse af indsatsmulighe-
derne i det enkelte område. Mange indsatsmu-
ligheder vil målrettes mod arealudnyttelsen/
landbrugsdriften – ekstensivering af dyrkning, 
forøgelse af arealet med ekstensiv græsning, 
genskabelse af naturlig hydrologi, fjernelse af 
kilder til næringsstofberigelse osv.

Som foreskrevet i den reviderede naturbeskyt-
telseslov kræver dette, at der træffes aftaler 
med et meget stort antal lodsejere om den 
fremtidige, mere natur- og miljøvenlige drift. 
I særlige tilfælde skal lodsejeren pålægges 
driften mod erstatning, og i ekstreme tilfælde 
skal der eksproprieres. Staten kan søges om 
dækning af udgifterne hertil. Redskaber som 
støtte til etablering af græsningslav, målretning 
af støtteordninger til MiljøVenlig Jordbrugsdrift 
(MVJ), støtte til markedsføring af animalske 
naturprodukter (naturplejekvæg, får og geder), 
støtte til udarbejdelse af naturplaner på ejen-
domsniveau og rejsning af nye fredninger kan 
være eksempler på fremtidens nødvendige og 
gavnlige tiltag.

Naturplaner på 
ejendomsniveau
Siden 2001 er der i Nordjyllands Amt ud-
arbejdet et antal naturplaner på ejendoms-
niveau. Planerne har dels været finansieret 
af Staten som forsøgsprojekt, dels betalt af 
den enkelte landmand. I alle tilfælde er pla-
nerne udarbejdet af landbrugskonsulenten i 
samarbejde med amtets biologer. Et centralt 
element i planprocessen er et gårdbesøg, 
hvor ejendommen gennemgås sammen med 
ejeren, og kvalitet, værdi, potentiale, hand-
lemuligheder og prioritering drøftes for alle 
ejendommens naturelementer, lige fra eng 
og skov til vandhuller, kulturspor, randzoner 
på dyrkede marker, læhegn m.m. Denne 
gennemgang nedfældes i planen sammen 
med en beskrivelse af bedriften, de admini-
strative bindinger (f.eks. beskyttede naturty-
per, beskyttelsesliner m.m.), og de aktuelle 
tilskudsmuligheder. 

Fakta
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5.3 Økologiske forbindelser 

tration af de pågældende naturtyper i en korri-
dor mellem større sammenhængende naturom-
råder, har dette ikke været ensbetydende med, 
at forbindelsen har fungeret optimalt og ikke 
har haft et behov for at blive udbygget. Denne 
udvikling er hidtil ikke sket. 

De har dog haft betydning for udvidelsen af 
omfanget af Særligt Følsomme Landbrugs-
områder (SFL), hvor det er muligt at søge om 
støtte til MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger 
(MVJ), hvilket er det første skridt i en aktiv for-
bedring af forbindelserne.

Hovedmål 

• at dyr og planter sikres spredningsveje og korridorer mellem større naturområder, og
• at de økologiske forbindelser beskyttes og ikke forringes ved uhensigtsmæssig arealanvendelse.

Baggrund

De økologiske forbindelser skal sikre, at 
bestande af planter og dyr kan spredes i land-
skabet og udveksle tilstrækkeligt med individer 
og gener til at fastholde eller genoprette en 
sund udvikling. Samtidig skal forbindelserne 
gøre det muligt for plante- og dyrearter at 
komme til de nye levesteder, der skabes i det 
åbne landskab. Det gælder eksempelvis nye 
vandhuller, vådområder, skove, remiser og 
læhegn.

Forbindelserne kan opdeles i 6 kategorier 
(Regionplan 2005):

• skovforbindelser (inkl. områder med skov-
rejsning eller mange levende hegn),

• tørbundsforbindelser (skrænter, overdrev, 
heder, klitområder m.v.),

• våde forbindelser (vandløb og deres omgi-
velser, moser osv. - herunder funktion som 
ledelinie),

• strandengsforbindelser (langs kysterne),
• vandhulsområder, hvor tætheden af vandhul-

ler er stor og muliggør spredning, og
• åbne områder (uden skov, hegn og lig-

nende), der er særligt værdifulde for rastende 
fugle. 

Se kort, bilag 2

Beskyttelsen af de økologiske forbindelser har 
hidtil været passiv og restriktiv, idet Regionplan 
2005 beskytter mod ændret arealanvendelse, 
hvis det medfører forringelse af levesteder 
og spredningsmuligheder for dyr og planter. 
Uanset at en given forbindelse oprindeligt er 
udpeget som lokaliteter, hvor der er en koncen-
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Delmål 

• at de hovednaturtyper, en økologisk for-
bindelse er udpeget for, befinder sig i en 
gunstig bevaringstilstand (vurderet ud fra 
naturplanlægning) og/eller er arealmæs-
sigt i fremgang,

• at den ansvarlige myndighed gennemfører 
en detaljeret kortlægning og naturplanlæg-
ning for den enkelte forbindelse med op-
sætning af specifikke mål, kvalitetskrav og 
forvaltningsplaner (statslig opfordring til 
Regionplan 2005).

 
Dette betyder f.eks., at der ved planlægningen ska-
bes detaljerede og operationelle mål og muligheder 
for aktiv forvaltning. Målene skal tage hensyn til den 
enkelte forbindelses karakter, f.eks. er skovplantning 
en god idé i skovforbindelser, men kan være en dår-
lig idé i tørre forbindelser. Hvor det er nødvendigt, 
bør målene laves for mindre dele af forbindelserne 
og også tage hensyn til, at f.eks. skovforbindelser 
og tørre forbindelser krydser hinanden. Eksempler 
på mål kunne for en skovforbindelse være, at 50% 
af arealet er skovklædt, eller at afstanden mellem 
”trædesten” bør være max. 100 meter. 

gunstig bevaringstilstand for en lang række 
prioriterede naturtyper og arter i Natura 2000-
områderne er afhængig af, at bestande af 
planter og dyr kan spredes i landskabet og 
udveksle tilstrækkeligt med individer og gener 
til at fastholde eller genoprette en sund udvik-
ling. Forpligtigelserne omkring Natura 2000 
rækker altså i en række tilfælde ud over de 
udpegede Natura 2000-områder. 

Hvordan når vi målene?

Naturplanlægning, som værdi- og målsætter 
naturen i og uden for de økologiske forbin-
delser, er et nøgleredskab for arbejdet med 
de økologiske forbindelser og bør iværksættes 
snarest af de naturforvaltende myndigheder. 
Arbejdet vil kunne pege på, både hvor for-
bindelsen mellem naturområder er særligt 
essentiel eller mangelfuld og danne grundlag 
for planlægningen og handling inden for den 
enkelte forbindelse. 

Kortlægning af spredningsbarriererne i for-
bindelserne, f.eks. vejskæringer uden sikker 
passage, er næste skridt og kan pege på, hvor 
en indsats er påkrævet. Dette vil medvirke til 
skabelsen af levedygtige bestande af dyr og 
planter, hvor individer kan spredes i landskabet 
til nye levesteder eller udveksles med andre 
bestande. 

Ved planlægningen og prioriteringen af for-
valtnings- og handleplaner for de økologiske 
forbindelser er det vigtigt at huske på, at en 
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5.4 Ådale

Hovedmål

Forvaltningen af ådalene skal være helhedsorienteret både med hensyn til naturindhold, landskab og 
driftsmæssig udnyttelse. Hovedmålene er: 
• at den naturlige hydrologi i ådalene, det vil sige det naturlige samspil mellem ådal og vandløb, søer, 

kilder og væld i ådalene, kan udfoldes i videst muligt omfang,
• at bevare og beskytte eksisterende værdifuld natur i ådalene,
• at skabe mere og bedre natur i ådalene,
• at der i kilder og væld opretholdes/genskabes hydrologiske forhold, der sikrer et alsidigt dyre- og 

planteliv samt kildernes landskabelige og kulturhistoriske værdier,
• at sikre den fastlagte pleje i fredede dele af ådalene,
• at sikre ådalenes betydning som økologiske forbindelser,
• at udnyttelsen af ådalene sker på en bæredygtig måde under hensyntagen til miljø og natur, så 

belastningen med næringssalte og sprøjtemidler begrænses mest muligt, 
• at aktiviteter i ådalene ikke modvirker målopfyldelse i de kystvande, som vandløbene munder ud i, 

og
• at sikre, at vandløbene i ådalene opfylder de fastsatte målsætninger for vandløbskvaliteten. 

Baggrund

Forvaltningen af ådalene er i dag stillet over for 
en række udfordringer, som angår både natur- 
og miljøhensyn og den driftsmæssige udnyttelse.

Hovedparten af ådalenes vandløb har gennem 
mere end 100 år været udsat for en stærk kul-
turpåvirkning, som har forringet vandløbskvalite-
ten og påvirket dyre- og plantelivet negativt, og 
trods de seneste 20-25 års indsats for at vende 
denne udvikling er især vandløbenes fysiske til-
stand mange steder stadig ikke tilfredsstillende. 
Påvirkningen kan føres tilbage til tidligere tiders 
reguleringer og til den vedvarende vedligehol-
delse (grødeskæring og opgravninger), som 
udføres af hensyn til arealudnyttelsen (landbrug 
og dambrug) på de vandløbsnære arealer.
 
Samtidig er den intensive udnyttelse ved og af 
de vandløbsnære arealer i ådalene gennem 
det sidste årti mange steder blevet problem-
fyldt som følge af utilstrækkelig afvanding. De 
ændrede afvandingsforhold skyldes dels, at 
vandløbsvedligeholdelsen i højere grad tilpas-
ses lovbundne hensyn til natur og miljø, dels at 
der i nogle områder er sket omfattende terræn-
sætninger. Endelig har øgede nedbørsmæng-
der også betydning for udviklingen i ådalene, 
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Endelig påvirkes ådalenes naturindhold af 
gødskning og anvendelse af sprøjtemidler i for-
bindelse med intensiv dyrkning. Dette gælder 
også for overfladevand og grundvandsressour-
cerne. 

De ofte svært forenelige interesser i ådalene 
tydeliggør behovet for samlede løsninger, som 
skitseret i ovenstående hovedmål.

Genopretning af en fuldstændig naturlig 
dynamik i ådalene vil betyde, at al kunstig 
afvanding – dræning og grødeskæring – skal 
ophøre. Ådalene har imidlertid forskelligt 
naturindhold og potentiale for naturgenopret-
ning, og derfor kan der ud over hovedmålene 
opstilles en række delmål for forskellige typer 
af ådale.

Delmålene er opstillet på baggrund af ådale-
nes beliggenhed i EU-habitatområde (del af 
Natura 2000) og/eller i område udpeget som 
”regionalt naturområde”, ”naturområde”, ”jord-
brugsområde” eller ”regionalt jordbrugsom-
råde” i regionplanen.

En række af de største ådale er omfattet af 
flere forskellige udpegninger. Her kan der som 
led i en samlet løsning arbejdes med delplaner 
– forskellige løsningsmodeller – for de forskel-
lige områder, når blot disse er indbyrdes for-
enelige (se kort, bilag 8).

og denne tendens kan forventes at blive for-
stærket af de fremtidige klimaændringer.

Også en ekstensiv drift, f.eks. afgræsning, kan 
i visse områder være besværliggjort som følge 
af den højere vandstand. Samtidig er det en 
generel tendens, at der er langt færre græs-
sende dyr i ådalene end tidligere. Dels er krea-
turbestanden generelt faldende, dels sker der 
en koncentration i store bedrifter, hvor dyrene 
græsser på kulturgræsmarker nær driftsbygnin-
gerne, og det betyder, at arealet med ekstensiv 
afgræsning er brat faldende, og at tidligere 
afgræssede arealer gror til. Det gælder ikke 
kun de vandløbsnære engarealer, men også 
overdrevene på ådalenes skrænter. Ådalene 
bliver hastigt fattigere på lysåbne naturtyper og 
den flora og fauna, som er knyttet til disse.

Natur- og landskabspolitik i Nordjylland        side 2�

N
ATU

R



G
en

sl
yn

gn
in

g 
af

 H
al

kæ
r 

Å
H

av
ør

re
df

lu
e

Ådale i habitatområde og/eller 
regionalt naturområde

Disse ådale er karakteriseret af et stort natur-
indhold, og den landbrugsmæssige udnyttelse 
er begrænset og overvejende ekstensiv. I de 
største ådale vil der ofte være sammenhæng 
mellem habitatudpegningen og beliggenhed i 
regionalt naturområde, mens de mindre ådale 
beliggende i habitatområde også ligger i natur-
område eller - i få tilfælde - i jordbrugsområde. 
Den helhedsorienterede forvaltning skal være 
med til at sikre, at tilstanden uden for habi-
tatområderne ikke er til hinder for opfyldelsen 
af direktivforpligtigelserne inde i området.

For en række vandløbs vedkommende er 
hovedparten af vandløb og ådal beliggende i 
habitatområde og/eller regionalt naturområde. 
Det drejer sig - blandt de største vandløb - om 
Halkær Å, Sønderup Å, Villestrup Å, Varbro Å 
og Knasborg Å. Af de mindre vandløb er der 
tale om f.eks. Stubberup Bæk og Lundgårds 
Bæk, der begge er tilløb til Villestrup Å, samt 
Bangsbo Å. 

Delmål for ådale i habi-
tatområde og/eller                           regionalt naturområde 

 
•  at al kunstig afvanding bringes til ophør i  

det omfang, det ikke påvirker habitatnatur-
typer negativt/modvirker forbedring af ha-
bitatnaturtyper,

• at udvikling af sumpskove fremmes, hvor 
betingelserne er til det, 

• at ekstensiv drift, f.eks. i form af afgræs-
ning, fremmes, 

• at spærringer i vandløb søges fjernet, så 
vandløbets hovedløb genoprettes, dog un-
der hensyntagen til kultur- og landskabs-
værdier,

• at dambrugsdrift løbende afvikles,
• at regulerede vandløbsstrækninger restau-

reres, og
• at vandløbsvedligeholdelsen ophører eller 

reduceres i videst muligt omfang. 

Genopretning af det naturlige samspil mellem 
vandløb og ådal vil kunne medføre en højere 
vandstand på de vandløbsnære arealer, og det 
vil kunne påvirke de beskyttede arter og natur-
typer. Derfor skal det i forbindelse med genop-
retningen sikres, at der i habitatområderne ikke 
sker ændringer, som forhindrer, at målsætnin-
gen jf. habitatudpegningen kan opfyldes. 

Ådalene i disse områder indeholder nogle af 
Nordjyllands mest værdifulde lysåbne natur-
typer. Det er f.eks. her, vi finder de særegne 
kalkoverdrev med sjældne planter eller artsrige 
orkideenge med flere hundrede forskellige 
plantearter samlet på et lille areal. Afgræsning 
er helt afgørende for at opretholde denne 
natur, og det er her de ansvarlige myndighe-
ders indsats for at opretholde en græsning har 
højest prioritet. Redskaberne hertil er tidligere 
nævnt både under beskyttede naturtyper og 
Natura 2000.   

Ved andre store vandløb som Lindenborg Å, 
Binderup Å, Haslevgårds Å, Liver Å, Uggerby 
Å, Lerkenfeldt Å, Ryå og Gerå ligger kun dele 
af ådalene i habitatområde og/eller regionalt 
naturområde.

Endelig ligger en lang række mindre vandløb i 
disse højt prioriterede områder.
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Vandløbene i disse områder vedligeholdes ikke 
længere af hensyn til deres vandføringsevne, 
men der kan om nødvendigt skæres grøde af 
plejehensyn.
  
Sumpskove med rødel og ask er en prioriteret 
naturtype i EU-habitatdirektivet, og de findes 
kun få steder i Nordjylland. Genopretning af 
den naturlige hydrologi og ekstensivering af 
driften i ådalene giver gode muligheder for at 
fremme udviklingen af sumpskove i områder, 
som er svært tilgængelige, og som på grund af 
vandstandsforholdene ikke lader sig afgræsse.

Genopretning af den naturlige hydrologi er 
svært forenelig med de kulturhistoriske interes-
ser, der knytter sig til bestående vandmøllean-
læg og lignende ældre, kulturtekniske anlæg, 
som forudsætter opstemning af vandløbet 
(engvanding, turbinedrift, sluseanlæg, regule-
ringsstryg m.v.). I disse tilfælde skal der ske en 
afvejning mellem den landskabelige og biolo-
giske værdi ved en genopretning og kvaliteten 
og fortælleværdien af de kulturtekniske anlæg, 
ligesom man kan forestille sig kombinationsløs-
ninger, hvor indgreb i de kulturhistoriske anlæg 
bliver besluttet.
 

Genopretning af den naturlige hydrologi er 
ligeledes svært foreneligt med dambrugsdrift, 
som den foregår i dag, med opstemninger i 
vandløbene og samtidige krav til afvanding. 
Mange dambrug ligger traditionelt netop i disse 
højt prioriterede ådale, hvor de har overtaget 
de gamle mølleopstemninger. Andre dambrug 
er anlagt i tidligere væld og kilder, der kunne 
genskabes, hvis dambruget blev nedlagt. Sam-
tidig påvirker dambrugene både vandløbenes 
vandkvalitet og det landskabelige indtryk i 
ådalene. Det er derfor målet, at dambrugsdrift 
i disse højt prioriterede områder afvikles inden 
for en planperiode – det vil sige løbende igen-
nem 12 år. Afviklingen eller tilpasningen kan 
ske ad flere veje; ved opkøb af dambrug, ved 
at dambrug lægges sammen og etableres, 
hvor det kan ske uden konflikt med natur- og 
landskabelige interesser, og ved at dambrug 
ombygges og giver plads for en effektiv gen-
skabelse af ådalens naturlige hydrologi. Arbej-
det med afviklingen af disse dambrug skal 
afstemmes med meddelelsen af tilladelser til 
vandindvinding.

 
Ådale i naturområde og jord-
brugsområde
Hovedparten af de nordjyske vandløb og ådale 
ligger helt eller delvist i områder, der i region-
planen er udpeget som naturområde eller jord-
brugsområde. Det gælder f.eks. ved Ryå, Gerå, 
Nørre Å, Voer Å, Sæby Å, Elling Å, Uggerby 
Å, Liver Å, dele af Lindenborg Å, Skibsted Å, 
Simested Å, Skals Å, Haslevgårds Å og Østerå. 

Delmål for ådale i naturom-
råde og jordbrugsområde

• at dræning af sætningstruede jorder (tørv, 
dynd og lignende) bringes til ophør,

• at kunstig afvanding i øvrigt i videst muligt 
omfang bringes til ophør,

• at ekstensiv drift fremmes,
• at spærringer søges fjernet, så vandløbets 

hovedløb genoprettes, dog under hensyn-
tagen til kultur- og landskabsværdier, og

• at vandløbsvedligeholdelsen udføres, så 
den ikke modvirker opfyldelse af vandlø-
bets målsætning. 
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Hensynet til henholdsvis natur- og jordbrugs-
interesserne skal i disse områder varetages i 
balance med hinanden og de øvrige interesser 
i det åbne land. Fælles for de to områdetyper 
er, at den jordbrugsmæssige udnyttelse en del 
steder er så intensiv, at der skal arbejdes aktivt 
for en ekstensivering for at opfylde hovedmå-
lene for ådalene.

Amtsrådet har vedtaget en politik for etable-
ring af diger langs vandløb, jf. retningslinie 
5.3.10 i Regionplan 2005. Retningslinien giver 
mulighed for i et vist omfang at tillade byggeri 
af diger langs vandløb i jordbrugsområder og 
regionale jordbrugsområder.

I jordbrugsområderne betyder det, at kunstig 
afvanding, som forudsætter tilstedeværelsen af 
diger, kun kan opretholdes i det omfang, det 
ikke er i strid med undtagelserne i retningslinie 
5.3.10.

Ådale i regionalt 
jordbrugsområde

I de regionale jordbrugsområder er naturinteres-
serne mindre, og hensynet til landbrugsdrift 
vægtes højt. Kun få delområder langs de store og 
større vandløb ligger i regionalt jordbrugsområde 
- det drejer sig om områder langs Ryå, Lindholm 
Å, Voer Å, Romdrup Å og Lindenborg Å. 
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Hvordan når vi målene?

Den lovmæssige beskyttelse af ådalene rækker, 
i det omfang der findes Natura 2000-områder 
eller områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven 
(beskyttet natur, fredninger og fortidsminder), til at 
sikre og ændre drift og tilstand i ådalene. Derud-
over kan en række andre arbejdsredskaber tages i 
anvendelse for at nå målene, og nye kan udvikles. 
En målrettet anvendelse af støttemulighederne til 
MiljøVenlig Jordbrugsdrift (MVJ) og anvendelse af 
genopretningsmidler praktiseres allerede. 

Vandløbsvedligeholdelsen lader sig umiddelbart 
reducere; eventuel pleje af vandløb på grund af 
særlige forhold vil skulle foretages, f.eks. for at 

fremme udviklingen af en varieret grødevækst. 
Dernæst kan udarbejdelse af naturplaner på 
ejendomsniveau eller for flere ejendomme i fælles-
skab og støtte til oprettelse af græsningslav og til 
markedsføring af animalske naturprodukter blive 
det middel, som i stor skala kan medvirke til at 
realisere målene. Rejsning af fredningssager kan 
udnyttes, hvor ådalene har fredningsmæssig værdi 
– det vil sige er fredningsværdige efter naturbe-
skyttelsesloven. Opkøb af ådale (offentlige eller 
private fonde) med naturgenopretning for øje er 
også en mulighed.

Uanset metoderne forestår et betydeligt formid-
lingsarbejde og et vigtigt samarbejde med både 
landbrugs- og dambrugserhvervet. Landbrugs-
organisationer i Nordjylland har tilkendegivet, at 
man er parat til at opgive intensiv drift i ådalene 
- naturligvis mod fuld erstatning. Man møder dog 
også blandt landmænd den holdning, at jorden 
i ådalene har man haft til låns, opdyrket, drænet 
og drevet i måske en menneskealder eller to, inve-
steringen er forrentet og den dalende dyrknings-
sikkerhed signalerer, at det er tid til at give jorden 
tilbage til naturen. At ådalens oprindelige natur så 
kun dårligt lader sig genskabe på grund af terræn-
sætninger bør ses som en udfordring. Ådalene fra 
før 1864, hvor de store afvandinger startede, kan 
ikke vende tilbage, men fremragende natur af stor 
biologisk og rekreativ værdi kan skabes.

Delmål for ådale i regionalt 
jordbrugsområde

• at ekstensiv drift fremmes,
• at der etableres brede, dyrkningsfri bræm-

mer langs vandløbene, og 
• at vandløbsvedligeholdelsen udføres, så 

den ikke modvirker opfyldelse af målsæt-
ningen og i videst muligt omfang ikke for-
ringer dyrkningsmulighederne.
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5.5 Fredede områder 

Hovedmål

• at et fredet område plejes, så de biologiske, landskabelige, rekreative, naturvidenskabelige og/el-
ler kulturhistoriske værdier, som har dannet grundlag for fredningen, til enhver tid befinder sig i en 
gunstig bevaringstilstand.

Dette betyder, at den ansvarlige myndighed løbende skal føre tilsyn med fredningens tilstand. Eksempelvis tilgro-
ning kan i en periode, indtil pleje iværksættes, sløre eller helt skjule landskab og kulturminder, uden at disse tager 
skade, hvorimod den samme tilgroning i værste fald kan eliminere fredede dyre- og plantesamfund knyttet til 
lysåbne naturtyper. Det betyder også, at den ansvarlige myndighed skal udføre den påkrævede pleje og dermed 
afsætte de nødvendige midler hertil.

penge indsatsen vil kræve. Resultatet blev, at 
ud over de 75 fredninger, amtet i dag plejer, 
har anslået omkring 100 fredninger behov for 
pleje. En del af disse fredninger er små, og 
indsatsen begrænset, men plejen er nødvendig, 
for at fredningens grundlag ikke forsvinder. En 
række fredninger er imidlertid stærkt plejekræ-
vende. De er under alvorlig tilgroning og helt 
uden pleje. Amtet har pr. 2005 et plejebudget 
på godt 6 mio. kr. årligt. En gennemførsel af 
den manglende pleje vurderes til at koste i alt 

Baggrund

Nordjylland har pr. 2005 knap 300 fredninger, 
der dækker et areal på 35.000 ha. Frednin-
gerne er oftest landskabelige, naturvidenskabe-
lige og/eller historiske fredninger og oftest med 
rekreative interesser. Mange fredninger udgør 
friluftsmæssige og turistmæssige nøgleområder, 
f.eks. Rebild Bakker og Gravlevdalen, Bramslev 
Bakker og Råbjerg Mile (se kort, bilag 7).
 
Hver fredning er tinglyst på de berørte ejen-
domme, og fredningen har til formål f.eks. at 
sikre bevarelsen af et særligt smukt landskab, 
sjældne plante- og dyresamfund eller særlige 
kulturhistoriske værdier. Hertil kommer ofte sik-
ring af offentlighedens adgang til privatejede 
arealer ud over, hvad loven åbner mulighed 
for. De kvaliteter, der er knyttet til fredningen, 
er ofte opstået ved bestemte driftsformer gen-
nem århundreder, og de fleste fredninger 
kræver en plejeindsats, for at værdierne kan 
bevares. Plejen består oftest af rydninger og 
vedligeholdende græsning. Stærkt begrænsede 
ressourcer til opgaven betyder, at kun ca. 75 af 
de største og særligt værdifulde fredninger ple-
jes i dag ud af de knap 300. Plejen sker årligt 
eller med jævne mellemrum.

Nordjyllands Amt afsluttede i 2002 en gen-
nemgribende registrering af samtlige frednin-
ger i Nordjylland. Fredningerne blev gennem-
gået i felten med det formål at klarlægge, hvor 
mange fredninger der mangler pleje, foretage 
en prioritering af hvilke fredninger, der er 
mest plejetrængende, og vurdere, hvor mange 
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Delmål

• inden 2010 skal der være startet/gennem-
ført pleje i alle plejekrævende fredninger,

• i takt med udarbejdelse af Natura 2000-
planer skal disse koordineres med frednin-
gerne og de vedtagne plejeplaner, og der 
skal om nødvendigt ske den fornødne revi-
sion,

• inden 2010 skal samtlige fredninger være 
gennemgået med henblik på behovet for 
revision, og denne revision igangsat,

• fredningsinstrumentet skal indarbejdes som 
et aktivt, moderne forvaltningsredskab, der 
bliver anvendt til at løse særlige problem-
stillinger i Natura 2000-områder, ved gen-
nemførelse af en ådalspolitik og ved større 
naturgenopretningsprojekter,

• inden 2010 skal kort og informationsma-
teriale for samtlige fredede områder være 
offentligt tilgængeligt, f.eks. på Internettet, 
og

• den vedligeholdende pleje af de fredede 
områder bør så vidt muligt ske gennem an-
vendelse af de driftsformer, som har været 
med til at skabe de halvkultur-plantesam-
fund, der er blevet fredet (eng, hede, over-
drev osv.). 

ca. 12 mio. kr., foreslået udført over fem år. For 
herefter at kunne gennemføre en vedligehol-
dende pleje på de nuværende plejekrævende 
arealer, der kan sikre de store naturværdier i 
Nordjyllands Amt, er det nødvendigt med et 
årligt plejebudget på ca. 7 mio. kr.

Nye fredninger: Der gennemføres med års mel-
lemrum nye fredninger. Af fredninger afsluttet 
siden 2000 kan blandt andet nævnes revision 
og udvidelse af fredningerne De Himmerlandske 
Heder samt Tolne Skov - i alt 2240 ha. Følgende 
fredninger er eller forventes afsluttet i 2005: 
Gravlevdalen (delvist statsejet), Tolshave Mose 
og Lille Vildmose med i alt 9.375 ha. Frednin-
gen af Lien, Fosdalen og Sandmosen er rejst og 
Godthåb Hammerværk er på vej. Alle disse fred-
ninger er plejekrævende. Det står således helt 
klart, at det nuværende budget og dermed ple-
jeindsatsen i fredningerne ikke lever op til de for-
pligtigelser, fredningsmyndigheden (amtet) har 
som ansvarlig for forvaltningen af fredningerne.

Natura 2000-områder: En del af især de større 
fredninger, der allerede plejes nu, ligger inden 
for Natura 2000-områder. Mange af de min-
dre fredninger, der ikke er plejet, men har 
behov, ligger derimod uden for Natura 2000-
områder og er oftest små ”perler” i et mere 
eller mindre opdyrket landskab. 
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Vedrørende revision af fredninger: En del 
fredninger er ikke fulgt med tiden. Nogle 
fredninger er så gamle, at de nødvendige 
plejetiltag ikke er mulige ifølge fredningen. 
Enkelte historiske fredninger kan aflyses, da 
anden lovgivning er trådt i stedet. I en del 
naturvidenskabelige fredninger og landskabs-
fredninger er naturtyperne i dag tilstrækkeligt 
beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens 
§ 3, men lovgivningen stiller ingen krav om 

pleje, herunder eventuel afgræsning af det 
beskyttede areal. Fredning er derfor stadig 
vigtig. En fredning kan stille krav til yderligere 
beskyttelse, til udvidet rekreativ benyttelse og 
først og fremmest giver det myndigheden en 
plejebeføjelse. Der er derfor behov for revi-
sion. Blandt andet kan der inden for Natura 
2000-områder opstå konflikt mellem frednin-
gen og de lovgivningsmæssige krav til Natura 
2000-området.
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Natura 2000-planer og implementering af 
disse i høj grad vil støtte arbejdet med pleje 
af fredningerne. Tilsvarende kan forskellige 
nye initiativer støtte naturplejearbejdet, f.eks. 
bistand til etablering af græsningslav, etable-
ring af anpartsselskaber, hvor udenforstående 
investerer i kreaturer til eget forbrug, støtte til 
markedsføring af animalske naturprodukter 
(naturplejekvæg, får og geder), forsøg med 
udsætning af vildkvæg og vildheste, etablering 
af Nationalparker m.m.

Det faldende antal græssende dyr i landskabet 
kan medføre, at fredningsmyndighederne i stigen-
de omfang må benytte mekaniske metoder til ple-
jen, såsom afhøstning og maskinrydning. På dette 
område sker der en hastig teknologisk udvikling, 
der nøje bør følges og udnyttes om nødvendigt. 

Hvordan når vi målene?

Fredningsmyndigheden skal gennemføre en 
pleje, der i langt højere grad lever op til den 
plejeforpligtigelse, der følger med fredningen. 
En stor del af de mindre fredninger, der har 
behov for pleje, skal plejes. Det politiske forum 
skal skaffe de nødvendige midler, og i tilfælde 
af at der ikke er midler nok, skal der ske en 
gennemgribende prioritering af, hvilke fred-
ninger der skal plejes og i hvilken rækkefølge. 
Denne prioritering bør være offentlig tilgænge-
lig, f.eks. på Internettet.

Fredningsmyndigheden skal løbende være 
i stand til at udnytte de muligheder, som ny 
lovgivning, planlægning, initiativer og tek-
nologisk udvikling giver for at støtte arbejdet 
med plejen af de fredede områder. Det må 
forventes, at arbejdet med udarbejdelsen af 
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5.6 Grønne kiler 

Hovedmål

• at grænsen mellem by og natur/landskab i de grønne kiler bliver entydigt afgrænset og sikret i plan-
lægningen eller på anden måde,

• at de grønne kiler totalt friholdes for byudvikling,
• at fremtidig byvækst respekterer og udbygger de grønne kiler samt udlægger nye,
• at der ved udlæg af nye bynære naturområder tilstræbes en sammenhæng med eksisterende natur-

områder af hensyn til dyr og planters spredningsmuligheder, og
• at sikring, udbygning og udvikling af de grønne kiler er højt prioriteret og indarbejdes i f.eks. kom-

munernes Agenda 21-strategi.

Baggrund

I 1947 så det måske mest berømte stykke 
dansk byplanlægning, “Fingerplanen”, dagens 
lys. Under ledelse af den navnkundige arkitekt 
Steen Eiler Rasmussen udarbejdede man en 
egnsplan for Storkøbenhavn. I planens hoved-
struktur var der en klar afgrænsning mellem 
byggeområder og det åbne land - de grønne 
kiler mellem fingrene. Den vigtigste idé var, at 
byvæksten skulle holdes inden for de fem ”fing-
re”. I ”svømmehuden” imellem fingrene skulle 
man friholde grønne kiler til landbrug, gartneri, 

skov og andre naturarealer. Skelettet i fingrene 
skulle være den kollektive trafik på veje og s-
baner, og bydannelserne skulle ske omkring 
eksisterende og kommende s-stationer, der var 
lagt som perler på en snor. Den gamle del af 
byen (håndfladen) skulle være byens naturlige 
centrum.

Uanset ”Fingerplanen” aldrig blev politisk 
godkendt, kom dens principper til at præge 
dansk byplanlægning mange år fremover også 

side ��        Natur- og landskabspolitik i Nordjylland        

N
AT

U
R



C
yk

el
-,

 g
an

g-
, o

g 
rid

es
ti 

ve
d 

Fi
ns

tru
pg

år
d,

 Ø
st

er
åd

al
en

C
yk

el
st

i Ø
st

er
åd

al
en

 v
ed

 D
al

l

Sy
ds

ko
ve

n,
 Ø

st
er

åd
al

en

på andre felter – blandt andet ved at minimere 
afstanden mellem bolig og den daglige ”hver-
dagsnatur” for flest mulige mennesker - fået 
dens principper til at overleve. De nordjyske 
kommuner opererer i deres planlægning med 
begrebet ”grønne kiler”.    

i det nordjyske område. Privatbilismens frem-
march i 1950-erne og 60-erne sammen med 
ændringer i boligbebyggelse fra etagebyggeri 
til parcelhuskvarterer sprængte radikalt de tra-
fikale og bebyggelsesmæssige forudsætninger 
for ”Fingerplanen”. Alligevel har dens kvaliteter 
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På grænsen mellem by og land og i byernes 
grønne kiler udspilles der en stadig kamp mel-
lem ønsket om at bygge mere by på den ene 
side og ønsket om at sikre rekreative interesser 
og natur- og landskabsinteresser på den anden 
side. Mange nordjyske byer ligger tæt på store 
naturkvaliteter og bevaringsværdige landska-
ber og har grønne kiler, der både er vigtige 
åndehuller for befolkningen og spredningsveje 
for dyr og planter. Sikringen af og respekten 
for de grønne kiler bør være højt prioriteret. 
Der er en lang række eksempler på, at øko-
nomiske interesser f.eks. knyttet til udstykning 
af luksusbyggegrunde i naturskønne områder 
har gnavet sig ind på de grønne kiler. Tvivlen 
om fremtidens politiske vilje til at respektere 
de grønne kiler har i flere tilfælde medført, at 
kommuner frivilligt har rejst fredningssag for 
dele af en grøn kile - senest fredningen af 100 
ha af Østerådalen ved Aalborg.

Delmål

• adgangsmuligheden til de grønne kiler skal 
løbende forbedres gennem udbygning af 
rekreative stinet under hensyntagen til na-
turværdierne,

• at adgangen til de grønne kiler også sik-
res ved nøje planlægning af stiforløb i nye 
bolig- og erhvervsområder samt i områder 
under omdannelse,

• at der sker en formidling af naturværdierne 
i de grønne kiler, så befolkningen har en 
mulighed for forståelse af variation og sær-
præg i naturgrundlaget og sammenhæn-
gene med de kulturmæssige påvirkninger,

• at der gennem forvaltningen af de grønne 
kiler sker en ekstensivering af den land-
brugsmæssige drift, så kilernes naturind-
hold fremmes,

• at naturindholdet i de grønne kiler søges 
styrket ved naturgenopretning, og

• at landskabelige og grønne træk skal gø-
res mere synlige ved byudvikling i det åbne 
land.

Det handler blandt andet om at bygge nyt på 
en måde, som understreger terrænformerne, 
men også om bevidst at disponere de grønne 
arealer og beplantningen i nye eller fornyede 
områder gennem lokalplanlægningen.

side �0        Natur- og landskabspolitik i Nordjylland        

N
AT

U
R



N
yt

 v
an

dl
øb

 -
 n

ye
 m

ul
ig

he
de

r, 
Ø

st
er

åd
al

en
 v

ed
 F

in
st

ru
pg

år
d

Hvordan når vi målene?

Befolkningens interesse omkring de grønne 
kiler er først og fremmest knyttet til en kombi-
nation af naturoplevelser og motion, det være 
sig lige fra den daglige aftentur til løb, cykling, 
stavgang osv. Eksempler på, at en grøn kile er 
opslugt af et boligkvarter med klynger af huse 
omgivet af brede græsarealer viser, at denne 
form for ”planlægningsmæssig tilpasning” 
ikke opfylder disse krav. Naturen og det åbne 
landskab er blevet ofret. Der er ingen genveje 
– en grøn kile rummer først og fremmest natur i 
form af eksempelvis skov, marker og ekstensivt 
drevne halvkulturarealer som enge og over-
drev. Herefter følger et netværk af stier, som er 
tilpasset hensynene til naturen.  

Østerådalen er et godt eksempel på, hvordan 
befolkningens færdsel og brug af et område 
kan tilpasses en prioritering af den vilde natur. 
Her har amtet og kommunen genoprettet våde, 
gødsknings- og sprøjtefri engarealer med en 
driftsform, der prioriterer og fremmer et varie-
ret dyre- og planteliv. Stierne kanaliserer publi-
kum udenom, men tæt på flora, fauna, kreatu-
rer osv. Det har medført, at der kun 2,5 km fra 
bymidten og med omkring 30.000 mennesker 
inden for 1 km’s afstand findes en stor artsrig-
dom, samtidig med at besøgstætheden er på 
højde med Jægersborg Dyrehave i København.  
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5.7 Skove

Hovedmål

De nordjyske skove skal udbygges og sikres de bedst mulige rammer for:
• en langsigtet drift mod et naturnært skovbrug, 
• bevarelse og sikring af rent grundvand,
• bevarelse af en ren luft, lokalt såvel som globalt,
• opretholdelse af en biotop, der med sin alsidighed rummer rig plads til udfoldelse af såvel dyre- og 

plantesamfund samt befolkningens rekreative behov,
• et varieret, smukt og harmonisk afstemt islæt i det nordjyske landskab,  
• en sikring samt beskyttelse af følsomme og særegne natur-, kultur- og landskabselementer, 
• en bæredygtig udnyttelse af de mangeartede økonomiske, økologiske og rekreative produkter, som 

skovene byder på.

Det nordjyske skovareal skal inden for rammerne af Nordjyllands Amt forøges med 1.600 ha om året 
indtil år 2089 for at opfylde det nationale mål om fordobling af skovarealet.

Baggrund

Uanset Nordjylland huser landets næststør-
ste oprindelige skovkompleks, Rold Skov, er 
Nordjylland en skovfattig region. Ovennævnte 
59.152 ha udgør 9,6% af arealet - noget under 
landsgennemsnittet på 11%. Det nationale mål 
er at forøge skovarealet til det dobbelte, 22%, 
som landsgennemsnit inden for en trægenera-
tion, det vil sige senest i år 2089. For Nordjyl-
land vil det betyde en forøgelse af skovarealet 
til ca. 135.000 ha. Baggrunden for en inten-
sivering af skovrejsning i Nordjylland er altså 
udtalt, hvis vi skal leve op til det nationale mål. 

Skovenes værdi som rekreativ ressource er af 
stigende betydning. I Danmark foretages der 
årligt omkring 110 mio. uorganiserede besøg 
i naturen, og her er skovture en klar nummer 
et. Ud af de 10 mest besøgte naturlokaliteter 
i Danmark er de 7 skove. Skovdrift med et 
rekreativt og naturbevarende sigte er i betyde-
lig stigning især inden for de offentlige skove, i 
takt med at prisen på de traditionelle skovpro-

dukter er stærkt faldende. Mange kommuner 
benytter sig af dels skovrejsning dels en pub-
likumsvenlig skovdrift til at oparbejde et grønt 
image og tiltrække nye skatteborgere.

Skovene i Nordjyllands Amt 
kan deles op i 3 ejerkategorier og dækker i 2005 følgende arealer:

De privatejede, selskabsejede og fondsejede skove      42.805  ha.
De statsejede skove     13.425  ha.
De amts- og kommunalt ejede skove        2.922  ha.
I alt        59.152  ha.

Fakta
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Delmål

Privatejede skove
• så stor tilgængelighed for offentligheden som muligt under hensyntagen til den private ejendoms-

ret,
det betyder f.eks., at det offentlige gennem kontrakter med private skovejere får udvidet lovens generelle ad-
gangsmuligheder for offentligheden, f.eks. i bynære skove,

• en langsigtet drift med langsigtet naturnært mål for øje, og
• en skovdrift, der på trods af krav til indtjening, udføres på et bæredygtigt niveau.

Offentligt ejede skove
• en udstrakt tilgængelighed for offentligheden med et stort udbud af tilbud til borgerne i form af 

markerede vandre-, ride-, og cykelstier, primitive overnatningsmuligheder og andre oplevelsesmu-
ligheder,

• en skovdrift, der er baseret udelukkende på bæredygtige naturnære principper, med en stor grad af 
borgerinddragelse, f.eks. brugerråd,

• en langsigtet drift med offentliggjorte naturnære mål for øje,
• en målrettet formidling mod alle aldersgrupper, hvor alle medier tages i anvendelse, lige fra tradi-

tionelle kortborde, foldere og guidede ture over Internet, mobiltelefoner og nye teknologiske tiltag, 
hvis udformning endnu ikke er kendt. 
Hovedsigtet bør være gennem spændende viden at inspirere især børn og unge til at værne om og bruge vor 
natur på bæredygtige præmisser.

• Gennem skovdriften at arbejde mod en stærkt træarts- og aldersvarieret skov, der understreger 
vigtigheden af skoven som et oplevelsesrum for den brede befolkning,

• en skovdyrkning, der underbygger den varierede skovtype med fokus på stor mangfoldighed inden 
for flora og fauna, og

• en skovdrift, der i udpræget grad prioriterer bæredygtigheden ind i enhver handling.

Hvordan når vi målene?

Afhængig af det til enhver tid værende økono-
miske incitament til privat skovrejsning må det 
offentlige arbejde mere eller mindre intenst 
på at nå målene for et øget skovareal. Gen-
nemføres denne skovrejsning tæt på byerne og 

delvis ind i kilerne under behørig hensyntagen 
til landskab og anden natur, vil udgifterne her-
til tildels kunne hentes igen ved tilflytning af 
naturbevidste nye skatteydere samt generelt på 
folkesundheden.
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Driften af de mange private skove gennem-
føres naturligvis som en forretning, hvor min-
dre skove ofte henligger som urørt skov uden 
drift, men hvor de store drives intensivt efter 
maksimal indtjening alt efter de principper, 
der er fastlagt i den nye skovlov. I lighed med, 
hvad der gennemføres af forskellige natur– og 
miljøbevarende tiltag inden for visse privat-
ejede landbrugsarealer (tilskud til MiljøVenlig 

Jordbrugsdrift, offentlig betalt naturpleje og 
naturgenopretning), bør det offentlige indgå 
kontrakter med private skovejere for at opnå 
opfyldelse af mål som øget offentlig adgang, 
naturnær drift, rekreative stiforløb m.m. Hvor 
der er tale om væsentlige naturmæssige, land-
skabelige eller kulturhistoriske interesser, bør 
fredningsinstrumentet overvejes bragt i anven-
delse.
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5.8 Nationalparker 

Hovedmål

• at etablere nationalparker i de områder, hvor pilotprojekterne falder positivt ud, under forudsætning 
af at parkerne godkendes på nationalt/EU plan, og der kan skaffes de nødvendige midler,

• løbende at udvikle de etablerede nationalparker, så beskyttelsen, plejen og genopretningen af dyre- 
og planteliv samt landskab og kulturmiljøer forbedres,

• løbende at udvikle de etablerede nationalparker, så det lokale engagement fastholdes og styrkes, 
og erhverv og turisme udvikles på et bæredygtigt grundlag,

• at de ansvarlige myndigheder løbende vurderer muligheden for at etablere nye nationalparker i 
Nordjylland, hvor naturgrundlaget og den fornødne lokale interesse samt det turistmæssige under-
lag er til stede. Skagens Odde og Rold Skov-området har været nævnt som emner. Arbejdet med 
eventuelle nye nationalparker skal dog afvente udfaldet af pilotprojekterne, og

• at udviklingen af en etableret nationalpark til hver tid respekterer de hensyn til naturen, som er 
fastlagt af anden lovgivning og planlægning, f.eks. hensynet til beskyttet natur og Natura 2000-
områder.  

Baggrund

Wilhjelmudvalget satte tanken om nationale 
naturområder på dagsordenen i sin rapport fra 
2001. Men først med Regeringens udspil om 
naturens fremtid i Danmark i august 2002 kom 
nationalparkerne for alvor i spil. Resultatet blev 
etablering af en række pilotprojekter, der skal 
indsamle erfaringer om, hvordan nationalpar-
kerne bedst forankres med lokalt engagement, 
og hvordan naturens muligheder for udfoldelse 
bedst balanceres med erhverv og turisme.  

Der er ingen tvivl om, at får vi nationalparker i 
Danmark, vil det være en gradvis og langsigtet 

proces baseret på lokal dialog og samarbejde. 
Der er således ingen færdige formler på nuvæ-
rende tidspunkt for, hvad en nationalpark i 
Danmark er. Det er netop det, pilotprojekterne 
skal hjælpe til med - at vise vejen ved at tilføre 
de nødvendige modeller og erfaringer.

I Nordjyllands Amt blev der startet 2 pilotpro-
jekter: Lille Vildmose og marin nationalpark på 
Læsø. Pilotprojekterne afrapporteredes til Miljø-
ministeren medio 2005.
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Lille Vildmose
Højmosen i Lille Vildmose er den største intakte 
højmose i Vesteuropa. I og omkring Lille 
Vildmose er ca. 7.500 ha ved at blive fredet 
(forventes afsluttet i 2006). Lille Vildmose vil 
derefter udgøre Danmarks største fredning. 
Skovene og moserne i Tofte og Høstemark er 
indhegnede med begrænset offentlig adgang, 
og de rummer mange sjældne og sårbare 
planter og dyr. Mange højmoser er nedbrudt i 
tidens løb på grund af afvanding, opdyrkning 
og tørvegravning og er derfor ikke længere 
aktive. Der findes kun få aktive højmoser eller 
højmoserester i Danmark. Tofte Mose, Høste-
mark Mose, Portlandmosen og Paraplymosen i 
Lille Vildmose er eksempler på denne sjældne 
naturtype.

Uanset om Lille Vildmose bliver udpeget til 
Nationalpark er en række aktiviteter allerede 
igangsat og vil blive fortsat i området. Akti-
viteterne er tilpasset fredningens indhold og 
bestemmelser:

• forsøg med genopretning af højmose,
• genopretning af den afvandede Birkesø,
• etablering af et besøgscenter Vildmosecentret 

ved Vildmosegård,
• forsøg med udsætning af vildheste og vildok-

ser
• etablering af nye stiadgange ved Lillesø, 

langs kysten syd for Dokkedal og på Mul-
bjergene 

• udarbejdelse af informationsmateriale om 
Lille Vildmose i sammenhæng med andre 
naturområder på tværs af Himmerland (del 
af et EU-støttet projekt knyttet til blandt andet 
formidling og udvikling af alternative, bære-
dygtige transportformer og tilgængelighed til 
naturen kaldet MOPARK).

 

Marin nationalpark på Læsø
Læsø ligger centralt placeret midt i Kattegat. 
Farvandet omkring øen indeholder flere Natura
2000-områder med markante marine naturty-
per, som blandt andet er levested for hummer,
småhajer, sæler, marsvin og meget store 
bestande af rastende vandfugle. På havbunden
findes blandt andet boblerev og stenrev. Den 
sydlige del af øen domineres af Rønnerne, der
er et stort fladt område med en mosaik af for-
skellige plantesamfund og et varieret dyreliv.
Det lavvandede overgangsområde mellem 
Nordsøens og Østersøens vandmasser er 
karakteristisk for de danske farvande. En marin 
nationalpark ville kunne etableres i farvands-
området omkring Læsø, hvor der findes en stor 
variation i havdybder og geologiske strukturer, 
med en mangfoldighed af dyr og planter.

Det var de marine områder, der gav Læsø en 
unik position blandt pilotprojekterne for natio-
nalparker. Hovedproblemet ved en national-
park på og ved Læsø var i sidste ende knyttet 
til, om en nationalpark kunne opnå den nød-
vendige lokale opbakning. Ved en folkeafstem-
ning i september 2005 sagde Læsøs befolkning 
klart ”nej” til en nationalpark. Dermed er en af 
forudsætningerne for en kommende national-
park ikke til stede.
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Hvordan når vi målene?

Skal nationalparkprojekterne opnå den mål-
satte kombination af naturbeskyttelse, genop-
retning og lokal forankret erhvervsudvikling 
baseret på nationalparkens indre kvaliteter, så 
forudsætter det:

• at de ansvarlige myndigheder og politiske 
organer afsætter de nødvendige midler,

• at der løbende søges arbejdet med f.eks. EU-
finansierede udviklingsprojekter, og

• at der arbejdes intenst med det lokale enga-
gement.

Det sidstnævnte betyder, at der fortløbende 
arbejdes med debatmøder, borgermøder, 

emneseminarer, grundig information til lokal-
befolkningen, f.eks. vekslende udstillinger i 
en flytbar udstillingsvogn, spørge-postkasser, 
mobilisering af lokale initiativgrupper, fast-
holdelse af engagement i arbejdsgrupperne, 
udvikling af synlige ”produkter” (naturstier, fug-
letårne, informationscenter, udlejning af cykler, 
flere tilbud om naturvejledning, digital informa-
tion og vejledning/mobiltelefoni, GPS m.m.), 
støtte til udvikling af lokale produkter som 
kartofler, honning, lam og andre lokale spe-
cialiteter, tilbud om hestevognsture, udvikling 
af arrangementer som ”Mosens Dag”, ”Havets 
Dag” osv.
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6.1 Kulturmiljøer

6. Kulturmiljøer og kirker

Hovedmål

Gennem forvaltningen af kulturmiljøerne skal myndighederne bidrage til:
• at beskytte og bruge den nordjyske kulturmiljøarv med omtanke, så kommende generationer får 

mulighed for de oplevelser og livsvilkår, som vi har fået,
• at beskytte både de værdifulde spor og enkeltelementer og de kulturhistoriske helheder,
• at sikre Nordjyllands egnskarakteristiske bebyggelsesstruktur og byggeskik, 
• at sikre de markante fortidsminder og de fredede bygningsanlæg som tydelige kendingsmærker i 

landskabet, og
• at integrere hensynet til de kulturhistoriske interesser i myndighedernes øvrige planlægning og for-

valtning.

Baggrund

Kulturlandskabet undergår forandringer i takt 
med, at samfundet forandrer sig, og derfor føjes 
der hele tiden nye lag til landskabet, mens andre 
udviskes. Men sporene fortæller historien om 
vores fælles fortid, og ældre tiders kulturspor giver 
en historisk oplevelse af og forståelse for tidligere 
tiders samfundsforhold og for menneskenes vil-
kår. Forhold der kan være med til at sætte vores 
eget liv og livsvilkår i perspektiv. I denne sam-
menhæng er lovgivningen helt grundlæggende 
for, at sporene i landskabet ikke forsvinder.

Sikring af kulturmiljøet er en statslig interesse, 
og det er amternes og kommunernes opgave at 
bevare værdifulde kulturmiljøer ved, at der i den 
fysiske planlægning indarbejdes hensyn til de 
kulturhistoriske interesser.

Gennem naturbeskyttelsesloven er amterne 
pålagt at beskytte de kulturhistoriske værdier i 
landskabet samt at forbedre, genoprette eller til-
vejebringe særlige områder, der er af betydning 
for de kulturhistoriske interesser. Gennem plan-
loven er amterne pålagt at indføre retningsli-
nier i regionplanerne, der sikrer varetagelsen af 
bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteres-
ser i det åbne land.

En del kulturspor – fortidsminderne, sten- og 
jorddiger m.v. - er direkte beskyttet gennem 
lovgivningen, både med hensyn til beskyttelse af 
selve fortidsmindet og af dets omgivelser gen-
nem byggeliniebestemmelser. Andre kulturspor 
er sikret gennem bygningsfredning eller som led 
i historiske eller arkæologiske fredninger.

Opmærksomheden er i de senere år flyttet fra, 
at kulturarven kun omfattede enkeltstående byg-
ninger eller enkelte genstande, til at kulturarven 
også kan være en helhed af mange elementer.
 
Et kulturmiljø kan ikke altid fortælle en historie i 
sig selv – blot man ser det. Der er ofte brug for 
en forståelse, en historie og en sammenhæng 
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Delmål

• ved udpegningen at sikre et bredt spekter 
af den kulturhistoriske arv for eftertiden, 
der dækker hele bredden af nordjydernes 
historie både i tid (fra forhistorie til nutid) og 
i rum (en geografisk spredning) samt natio-
nale, regionale og lokale karakteristika,

• øge befolkningens kendskab og forståelse 
for kulturværdierne, og

• anvende kulturværdierne som et aktiv i den 
fysiske planlægning, så man på én gang 
kan forene en bevaring med en fortsat ud-
vikling.

Hvordan når vi målene?

Det er altafgørende at integrere beskyttelsen 
og udviklingen af de værdifulde kulturmiljøer 
i den fortsatte samfundsudvikling, hvor udfor-
dringen er at bruge kulturmiljøerne positivt og 
fremadrettet. Det kan være i forhold til helårs-
bosætning, men også i en turistmæssig sam-
menhæng, hvor kulturmiljøet i begge tilfælde 
bliver brugt som en attraktiv faktor.

Udpegningen af værdifulde kulturmiljøer er 
ikke ensbetydende med en fastfrysning af den 
eksisterende tilstand, men en påpegning af, at 
der inden for et nærmere afgrænset område er 
nogle spor/strukturer/bygninger/helheder m.v. 

at sætte udpegningen ind i for at forstå kultur-
miljøets værdier og relevans – en indsigt, der 
samtidig er væsentlig for sikringen af kulturmil-
jøet. Formidlingen af kulturmiljøets historie og 
beskrivelsen af, hvorfor kulturmiljøet er beva-
ringsværdigt, har derfor altid en afgørende 
betydningen for kulturmiljøets fremtid – uanset 
om bevaringsværdien rummer synlige eller 
usynlige spor.

fra tidligere tider, vi gerne vil beskytte. Planmyn-
dighederne skal således være opmærksomme 
på, at der er visse træk, man skal tage hensyn 
til. Det afgørende er, at man med en udpegning 
sikrer og forstærker de kulturhistoriske rødder, 
når man planlægger for en fremtidig udvikling.
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Det helt afgørende i forbindelse med udpeg-
ningen af et værdifuldt kulturmiljø er, at der 
bliver taget vare på det, ved at det sikres i 
planlægningen fremover. Et godt redskab er, 
at amtet og museerne udarbejder grundige 
beskrivelser af de værdifulde kulturmiljøer, og 
at kommunerne følger op med udarbejdelse af 
kommuneatlas (nu kulturarvsatlas) og bevaren-
de lokalplaner. Ved administrationen i det åbne 
land og udarbejdelse af bevarende lokalplaner 
skal der tages behørigt hensyn til kulturmiljøet, 
ligesom det er vigtigt at sikre sig, at blandt 
andet ændret anvendelse kan forenes med 
fortsat bevaring. Der kan også være tale om at 

sikre kulturmiljøerne mod eksempelvis nye veje, 
vindmøller, skovrejsning, vådområder, bolig-
byggerier på havnene m.v. Der kan være tale 
om, at man ved nybyggeri inden for kulturmil-
jøets område skal sikre sig, at de nye bygninger 
ikke bliver for høje eller bombastiske, ligesom 
man nogle steder skal sikre sig mod nyt som-
merhusbyggeri tæt på helårsområder.

Helt afgørende er det også, at der skabes lokal 
opbakning bagved sikring af et værdifuldt kul-
turmiljø, og i denne forbindelse er en formid-
ling af kulturmiljøet meget væsentlig.
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Udpegning af kulturmiljøer
I Nordjylland er der i forbindelse med de eksisterende regionplaner og Regionplan 2005 udpeget 
33 kystkulturmiljøer og 102 kulturmiljøer inde i land. Ved udpegningen er der netop lagt vægt på at 
dække et historisk set bredt spektrum og udpege forskellige lokaliteter, der kan fortælle om, hvordan 
mennesker har levet og arbejdet. Her tænkes på forskellige typer af bosætning fra de forhistoriske 
miljøer til fiskerlejer, landsbyer og enkeltgårde, ligesom fiskerihavne, landbrug, husmandsbrug, her-
regårde, klostre og kirker, industrimiljøer m.v. er udpeget. Indvinding af kalk og tørv, ler til tegl, saltsyd-
ning m.v. er endvidere eksempler på råstofudnyttelsen. Der er udpeget eksempler på, hvordan men-
nesket har forsvaret sig ved eksempelvis voldsteder, skanser og anlæg fra II Verdenskrig. Købstæder, 
skudehandelspladser og købmandsgårde er eksempler på handelsorganisering, ligesom udviklingen 
i infrastrukturen med eksempelvis kanalanlæg, jernbaner med tilhørende stationsbygninger, stations-
byer m.m. er udpeget. Desuden er der udpeget eksempler på offentlige institutioner, samlingsssteder 
samt fritidsanlæg i form af sommerhusområder, idrætsanlæg m.v. (se kort, bilag 6)

Eksempler på hensyntagen til kulturmiljøerne:
Aalborg Kommune har vedtaget en bevarende lokalplan for Nørholm landsby (Aalborg Kommune: 
Lokalplan 01-019). Med lokalplanen ønsker man blandt andet at bevare de åbne arealer i Nørholm, 
og derfor afvises ansøgninger om tilladelse til at udstykke grunde til nybyggeri, hvis de ligger uden for 
de tilladte områder. Nørholm er til Regionplan 2005 udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Fjerritslev Kommune har vedtaget en bevarende lokalplan for Torupstrand med fokus på at give rå-
derum til erhvervsfiskeri og helårsbeboelse (Fjerritslev Kommune: Lokalplan 37). Torupstrand blev 
udpeget som værdifuldt kulturmiljø i Regionplan 2001.

I forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneatlas over Frederikshavn i 1999 omdannedes Frede-
rikshavn Fonden til en byfond, som kunne støtte med råd og vejledning i forbindelse med renoverings-
projekter af ældre ejendomme. Alle husejere i Frederikshavn fik et brev om muligheden for støtte, og 
flere har brugt denne mulighed. En række delområder i Frederikshavn Kommune blev udpeget som 
værdifulde kulturmiljøer i Regionplan 2001.

Fakta
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6.2 Kirker og kirkeomgivelser

Baggrund

Kirkerne var en afgørende del af hverdagen 
for datidens mennesker, hvilket det meget store 
antal imponerende kirkebygninger fra den tid-
lige middelalder vidner om. Den første trækirke 
i landsbyen var ofte en del af den lokale stor-
mands gård. Den nye tro var forbundet med 
prestige. I andre tilfælde klemte kirken sig ind 
på fortidens helligsteder eller gravhøje. Stærk 
medicin var nødvendig, når fortidens guder 
skulle fordrives. Ofte skulle kirken jo i synlighed 
og landskabelig markering konkurrere med 
oldtidens markante gravhøje. Disse symbolise-

Hovedmål

Gennem forvaltningen af kulturarven skal myndighederne bidrage til:
• at sikre kirkerne i det åbne land som markante landskabselementer, og
• at sikre, at kirkernes betydning som kulturhistoriske monumenter ikke forringes af byggeri og anlæg 

i næromgivelserne.

rede netop dødekulten med brug af offergaver, 
gravgaver og slægtens eller stammens trang til 
visuel demonstration af formåen og magt. Den 
kristne tro foreskrev ydmyghed i selve gravlæg-
gelsen, så denne trang overførtes til kultbygnin-
gen. Vikingekongernes anlæg i Jelling illustre-
rer på hel enestående vis dette sammenstød af 
kulturer. Mange af kirkerne har helt op i vores 
tid fungeret som landkendinger og pejlemær-
ker både for søfarende og for farende folk på 
land, og kirkerne er fortsat nogle af de mest 
markante bygninger i landskabet.
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Fra Statens side ønsker man at sikre betyd-
ningen af kirkerne og deres omgivelser som 
tydelige kendingsmærker i landskabet. Der 
ønskes desuden en sikring af, at beskyttelses-
områder omkring kirkerne lever op til sigtet 

Kirkerne i 
planlægningen
Der er ca. 280 kirker i Nordjylland, og en stor 
del ligger i grønne kiler i byerne, i landsbyerne 
og i det åbne land. Kirker omfatter ikke kun 
folkekirker, men også kirker tilhørende andre 
trossamfund.
 
I 1980’erne gennemførte amtet en særlig plan-
lægning til sikring af 55 af kirkernes omgivel-
ser, så uheldige byggerier, vindmøller, siloer og 
lignende ikke længere ville blive placeret tæt 
på og genere indblikket til kirkerne. Arbejdet 
blev udført i samarbejde med kommunerne, 
menighedsrådene, provstiudvalgene og stifts-
øvrighederne og førte frem en beskrivelse og 
en frivillig aftale til sikring af den enkelte kirkes 
nære og mere fjerne omgivelser. 
 
Denne planlægning blev i 2001 sikret i regi-
onplanlægningen ved konkret udpegning af 
de 55 kirker og deres omgivelser. I forbindelse 
med Regionplan 2005 er der gennemført en 
lignende planlægning for yderligere 15 kirker 
(se kort, bilag 6).  

Fakta

Hvordan når vi målene?

Landsbykirkernes markante placering i land-
skabet sløres i stigende grad af beplantning og 
tilgroning. Nye store anlæg som siloer, gylle-
tanke, vindmøller, store haller og andet byggeri 
dominerer ligeledes i stigende grad kirkernes 
omgivelser. Udfordringen er her at sikre de 
visuelle indblik til kirkerne, så de forbliver nogle 
af de mest markante bygninger i landskabet, 
og det dermed sikres, at de kan fortælle histo-
rien om vores forfædres liv.

med de fredninger, der er fastlagt for kirkerne 
og deres omgivelser i f.eks.  de såkaldte Provst 
Exner-fredninger. I Nordjylland er en række kir-
keomgivelser endvidere sikret gennem frivillige 
aftaler eller fredninger.

Natur- og landskabspolitik i Nordjylland        side ��

K
U

LTU
RM

ILJØ
ER



side ��        Natur- og landskabspolitik i Nordjylland        

K
U

LT
U

RM
IL

JØ
ER



Indhold
Bilag 1 Beskyttede naturtyper ...................................................... 1
Bilag 2 Økologiske forbindelser ..................................................... 2
Bilag 3 Geologiske beskyttelses- og interesseområder ..................... 4
Bilag 4 Særligt værdifulde landskaber ............................................ 5
Bilag 5 Natura 2000 - områder ..................................................... 6
Bilag 6 Kulturmiljøer og kirker ...................................................... 7
Bilag 7 Fredninger ....................................................................... 8
Bilag 8 Større ådale set i relation til politikken .............................. 10

Kortbilag



Natur- og landskabspolitikken var et af hovedtemaerne ved 
udarbejdelsen af Regionplan 2005. 

Følgende materialer er udgivet i forbindelse med vedtagel-
sen af Natur- og landskabspolitikken og Regionplan 2005:

- Regionplan 2005 inkl. kortmappe med 8 kort
- Natur- og landskabspolitik for Nordjyllands Amt 2005
- Behandling af indsigelser og bemærkninger i anden of-

fentlighedsfase
- Ændringer fra regionplanforslag til Regionplan 2005

Materialet kan fås ved henvendelse til Nordjyllands Amts Plan-
kontor på telefon 9635 1601 eller e-mail amt.awi@nja.dk

Materialet kan også læses på Internettet på 
www.regionplan2005.nja.dk
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