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Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til fredningsforslaget
”Bakkelandet omkring Kielstrup Sø”
Mariagerfjord Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø, har på møde d. 6. februar 2017
drøftet det fremsendte forslag til fredningen ”Bakkelandet omkring Kielstrup Sø”.
Forslaget er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening.
Udvalget udtaler følgende om forslaget:
Som udgangspunkt er det positivt, at de nuværende 8 kendelser samles i én, i et
moderniseret sprog. Dette vil gøre det nemmere for både lodsejerne og kommunen at
forvalte området i fremtiden.
Men samlet set kan Mariagerfjord Kommune ikke tilslutte sig den foreliggende udvidede
fredning af området, med følgende begrundelser:
Modvilje fra lodsejer
Områdets lodsejere er generelt imod indholdet af den udvidede fredning, og kommunen
ønsker derfor ikke at medvirke til, at der med fredningen lægges yderligere restriktioner på
området. Det gælder særligt følgende restriktioner:
o Udlæg af urørt skov
o Forbud mod flerårige, udsigtshæmmende afgrøder på landbrugsjord
o Udlæg af yderligere stier med offentlig adgang
Området er tilstrækkeligt beskyttet
Det er kommunens holdning, at områdets natur- og landskabsværdier er tilstrækkeligt
beskyttet af den eksisterende fredning, samt øvrige lovgivning. De nye restriktioner, der
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ønskes pålagt, er således ikke nødvendige, og kommunen anser det for at være en
unødvendig gene for områdets lodsejere.
Dertil kommer, at Mariagerfjord Kommune allerede i dag udfører en omfattende
naturpleje i samarbejde med områdets lodsejere. Plejen består bl.a. i at vedligeholde hegn,
så de lysåben arealer fortsat græsses af. Derudover vedligeholder kommunen en sti på
Laaenhus, der sikrer offentlighedens muligheder for at opleve områdets unikke natur.
Endelig hjælper kommunen løbende interesserede lodsejere med at søge EU-tilskud til
nye hegn og til rydning af uønsket opvækst.
Dette arbejde anses for tilstrækkelig til at sikre områdets naturværdier og til at sikre
offentlighedens adgang til området
En dyr fredning
Endelig er det Mariagerfjord Kommunes holdning, at det ikke er en fornuftig prioritering
at udvide omfanget af den eksisterende fredning, med de deraf store udgifter til erstatning
for en i forvejen trængt kommunal økonomi.
Kommunen bidrager gerne til en frivillig løsning
I Mariagerfjord Kommune er vi glade og stolte over at huse så store naturmæssige og
rekreative værdier, som tilfældet er i området ved Kielstrup Sø. Det er til stor glæde både
for kommunens egne borgere og for turister, og derfor bruger vi en del ressourcer på at
understøtte områdets værdier.
Men det er også vigtigt for os, at dette arbejde også fremover sker på frivillig basis og med
lodsejernes accept. Vi er altid åbne overfor lodsejere, der ønsker at indgå i et frivilligt
samarbejde omkring formidling, offentlighedens adgang eller naturpleje. Med nye
restriktioner på området kan vi frygte, at dette samarbejde fremover vanskelliggøres.

Venlig hilsen

Anders Horsten
Biolog

Side 2 af 2

