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Dispensation til skovgræsning på matr. nr. 1a m.fl. Langelund, Sulsted 

i Aalborg Kommune 

 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen giver hermed dispensation efter skovloven til skovgræsning på 

matr. nr. 1a m.fl. Langelund, Sulsted, som ligger i Aalborg Kommune. Projektet 

vedrører ca. 280 ha fredskovspligtigt areal. Projektets placering og omfang frem-

går af nedenstående kort.  

 

 
Oversigtskort – skovgræsningsprojektets er indtegnet med orange streg. Freds-

skov er angivet med grøn signatur, matrikler er med hvid streg. Ortofoto 2022. 
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Vilkår 

1. Projektet skal gennemføres som ansøgt den 17. juni 2022 med supplerende op-

lysninger den 6. juli 2022, den 6. december 2022, den 8. december 2022 og 

den 2. januar 2023.  

2. Dispensationen gælder i 10 år fra dato for afgørelsen. Herefter skal der igen 

søges dispensation fra skovloven, hvis skovgræsningen ønskes opretholdt.  

3. Skovgræsningen kan omfatte helårsgræsning med en kombination af heste og 

kvæg. Græsningstrykket må maksimalt være 0,3 SK/ha.  

4. Eventuel supplerende græsning med geder kan kun ske efter forudgående af-

tale med Miljøstyrelsen. 

5. Den skovbevoksede del af det fredskovspligtige areal skal bevare sit skovpræg, 

og driften skal understøtte den registrerede habitatnatur, bøg på mor og stilk-

egekrat. Kronedækket på de græssede arealer skal minimum være 50 %.  

6. Det skal sikres at der sker en foryngelse af renafdrevne arealer til sluttet skov 

af højstammede træer. Kommer der ikke tilstrækkelig naturlig foryngelse skal 

der ske en suppleringsplantning eller frahegning af arealerne. 

7. Der må ikke tilskudsfodres bortset fra mineraler og vitaminer samt kortvarig 

fodring ved udbinding/indbinding af dyr. Hvis der opstår længerevarende pe-

rioder med hård frost, kan der i begrænset omfang fodres med hø eller wrap af 

dyrevelfærdsmæssige grunde, hvis dyrene har svært ved at holde et tilstrække-

lig huld.  

8. Der må ikke udlægges materiale i fredskov til tørt leje for dyrene, heller ikke i 

form af strøelse som halm, grene eller grannåle o.l.  

9. Der må hegnes med sædvanlig 2- eller 3-trådet hegn. 

10. Eksisterende muligheder for offentlig færdsel må ikke hindres af projektet.  

11. Hvis skovgræsning på arealet ophører eller hegningen forfalder, skal hegn og 

dertilhørende låger og færiste m.m. fjernes senest 6 måneder efter.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 9, nr. 1, og § 39 i skovloven (lovbekendt-

gørelse nr. 315 af 28. marts 2019). 

 

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Du skal derfor være op-

mærksom på, om der er planlægningsbestemmelser, fredninger, servitutter eller 

tilladelser efter anden lovgivning, som kan være nødvendig for gennemførelse af 

det ansøgte. Du skal selv ansøge direkte hos de pågældende myndigheder, også 

selvom de evt. har modtaget denne afgørelse i kopi. 
 

Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at di-

spensationen er meddelt, jf. skovlovens § 42.  

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. En rettidig 

klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

 

Redegørelse for sagen 

Den 17. juni 2022 modtog Miljøstyrelsen en ansøgning fra Aalborg Kommune, på 

vegne af lodsejer, vedrørende skovgræsning på matr. nr. 1a m.fl. Langelund, Sul-

sted. Græsningsprojektet omfatter ejendommene SFE-nr. 9405893, SFE-nr. 

1413616, SFE-nr. 3280836 og SFE-nr. 3280857, der alle er ejet af Den Danske Na-

turfond.  
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Aalborg Kommune og Den Danske Naturfond ønsker at etablere græsning på sam-

let set ca. 280 ha i én stor fold, hele arealet er fredskovpligtigt. Der er ca. 20 ha lys-

åbne naturarealer inden for projektområdet (opmålt på ortofoto forår 2022). 

 

Den sydlige del af projektområdet, ca. 100 ha, er omfattet af fredningen ”Hammer 

Bakker”. Aalborg Kommune har udarbejdet en plejeplan af 28. februar 2021 for 

fredningerne i Hammer Bakker. Her er ét af tiltagene til pleje af de fredede arealer, 

at der iværksættes ekstensiv helårsgræsning på store sammenhængende arealer. 

De fredede arealer fremgår af figur 2 nedenfor. 

 

 
Figur 2. Oversigtskort – fredede arealer i Hammer Bakker er angivet med blå 

skravering. Projektområdet for afgræsning af Hammer Bakker vest er indtegnet 

med orange streg. Matrikler er angivet med hvid streg. Ortofoto 2022.  

 

Den Danske Naturfond, Dansk Botanisk Forening og Aalborg Kommune har i 

2020 udarbejdet en naturplan for Hammer Bakker. Naturplanen beskriver et na-

turgenopretningsprojekt for arealer i Hammer Bakker ejet af de tre parter. Målet 

er, at området på lang sigt vil omfatte ét stort, fysisk sammenhængende område på 

mindst 1.000 ha, med et rigt dyre- og planteliv, som stort set kan passe sig selv. 

 

Ifølge naturplanen for Hammer Bakker er der, for at nå målet, planlagt en indle-

dende naturgenopretning, hvor landskabet ændres fra tætte mørke plantager til 

mere åben, helårsgræsset natur med spredte løvskove og krat. Herefter får natu-

rens processer frit spil til at udvikle naturen, levestederne og landskabet.  
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De overordnede mål for naturplanen er: 

 At genskabe et mere vildt naturområde, hvor der er optimale betingelser for 

frie, naturlige processer og høj naturkvalitet. 

 At området udvikler sig i en dynamisk mosaik af naturtyper, velegnede leve-

steder for sjældne og sårbare arter samt tilgroningsstadier med diffuse over-

gange mellem skov, krat, halvtilgroede og åbne naturtyper. 

 At sammenbinde og udvide de resterende, værdifulde levesteder med heder, 

moser, overdrev og gamle løvskovsområder i Hammer Bakker. 

 At øge biodiversiteten i området markant via flere og bedre levesteder for om-

rådets unikke, sjældne og naturtypiske arter, fx brun pletvinge, hønsebær, 

skov- og markperlemorssommerfugl, guldblomme, almindelig fladmos og 

rødrygget tornskade. 

 At mørke, tætte nåletræsplantager over tid ændres til en dynamisk mosaik af 

naturlige træbevoksede og lysåbne naturtyper. 

 At eksisterende, forstligt skabte løvskovstrukturer afløses af naturlige, gli-

dende overgange mellem skov, krat og lysåben natur. Gammel løvskov beva-

res som urørt skov. 

 At urternes blomstring og frøsætning i området forøges væsentligt til glæde 

for sommerfugle, vilde bier og andre insekter. 

 At gamle, svækkede og døende træer, samt både liggende og stående dødt ved 

findes udbredt til glæde for vedsvampe, flagermus, hulrugende fugle, skov-

mår, biller, mosskorpioner, barktæger, svirrefluer osv. 
 

I forbindelse med naturplanen har Miljøstyrelsen den 9. april 2021, den 1. maj 

2021 og den 3. maj 2021 dispenseret fra skovlovens § 9, nr. 1, til skovgræsning på 

arealer i den østlige del af Hammer Bakker (j. nr. 2020-66708 m.fl.).   

 

Miljøstyrelsen har ved afgørelse af 18. december 2019 om tilskud til urørt skov, på-

lagt forpligtigelse til udlæg af urørt skov på dele af ejendommene (j. nr. 2019-4043 

m.fl.). Driftsaftaler for urørt skov er tinglyst på ejendommene den 11. februar 

2022. Udlæg af arealer til urørt skov er ikke til hinder for skovgræsning.  

 

I ansøgning oplyses det, at Hammer Bakker rummer udbredte forekomster af 

gamle bøgeskovspartier med forekomst af bøgerøller, der er vokset op under græs-

nings- og stævningspåvirkning, se figur 3. På kortet er markeret fredskovspligtige 

arealer med bevoksninger og strukturer med tydelig påvirkning fra tidligere tiders 

græsning, dvs. bøgerøller, egekrat og lignende. I ansøgningen oplyses, at arealer 

med skovbevoksninger med tegn på tidligere græsningspåvirkning sammen med 

skovhabitatnaturtyper udgør ca. 100 ha.  

 

I ansøgningen oplyses, at der, foruden de på kortet markerede områder, også helt 

lokalt findes mindre forekomster af bøgerøller og egekrat langs diger, slugter m.v. 

inden for hele projektområdet. Ansøger vurderer, at græsningsprojektet vil under-

støtte bevaring af de kulturhistorisk vigtige skovtyper, og muliggøre at nye fore-

komster kan opstå, og at eksisterende mindre områder dermed kan bindes sam-

men. For at sikre skovtyperne og den videre udbredelse af disse, ønsker ansøger at 

rydde nåletræsplantage og genudsætte kvæg og heste, måske suppleret af geder, 

der skal græsse ekstensivt i området. 
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Figur 3. Kort fra ansøgningen – Græsningsprojektet er indtegnet med gul streg. 

Bøgerøller, egekrat og lignende er markeret med lys grøn. Beskyttet natur (na-

turbeskyttelseslovens § 3) er angivet med farvede skraveringer. 

 

I ansøgningen oplyses, at græsningen også ønskes etableres fordi Hammer Bakker 

rummer store biologiske værdier, som ifølge ansøger er under stærkt pres. Ansøger 

oplyser, at flere af de mest krævende arter allerede er forsvundet, det gælder f.eks. 

mange sommerfuglearter. Såfremt de sidste bestande skal sikres, er det ansøgers 

vurdering, at der er behov for arealmæssige udvidelser af det afgræssede landskab 

og mosaiknaturen med både skov og åben natur. Som eksempel næver ansøger tre 

rødlistede arter, der er typiske for området: brun pletvinge, skovperlemorsommer-

fugl og bakke-star. Ansøger oplyser, at disse arter mistrives i dag, fordi landskabet 

har ændret karakter. Arterne er helt afhængige af et varieret landskab med gli-

dende overgange mellem det åbne og det skovbevoksede, og trives i ekstensivt 

græssede mosaik-landskaber. 

 

Aalborg Kommune oplyser den 6. december 2022, at græsningstrykket maximalt 

vil være 0,3 storkreatur pr. ha i indhegningen. Græsningstrykket justeres i forhold 

til arealernes udvikling, men forventes ikke at overstige 0,3 stor kreatur pr. ha. 

Første år forventer kommunen at starte med maximalt 0,1 stor kreatur pr. ha. Aal-

borg Kommune forventer at lade dyrene helårsgræsse således at den skovbevok-

sede del af det fredskovspligtige areal bevarer sit skovpræg, og driften skal samti-

dig understøtte den registrerede habitatnatur. Kommunen oplyser, at der ikke til-

skudsfodres, bortset fra mineraler og vitaminer samt kortvarig fodring ved udbin-

ding/indbinding af dyr. Hvis der opstår længerevarende perioder med hård frost, 
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kan der i begrænset omfang fodres med hø eller wrap af dyrevelfærdsmæssige 

grunde, hvis dyrene har svært ved at holde et tilstrækkelig huld. Eventuel nødfor-

dring vil ske i et tidligere juletræ-/pyntegrøntsareal. 

 

Ålborg Kommune oplyser den 2. januar 2023, at der i Hammer Bakker øst er gode 

erfaringer med ekstensiv samgræsning med geder, kreaturer og heste, hvor ge-

derne fortrinsvis fouragerer i de lysåbne naturtyper (hvor gederne har en god ef-

fekt på problemarter som gyvel, ahorn og glansbladet hæg) og undgår de egentlig 

skovbevoksede områder. Kommunen vurderer, at Hammer Bakker vest er mere 

skovbevokset og dermed mere egnet til heste og kreaturer. Men da flere af de små 

lysåbne naturarealer i vest er under kraftig tilgroning, ønsker kommunen at have 

mulighed for et samgræsning med geder. 

 

    
Figur 4. Skovkort fra naturplanen til venstre og ortofoto fra sommer 2022 til 

højre, hvor de afdriftsarealerne ses. 

 

Inden for projektområdet er der nyligt foretaget traditionel renafdrift af arealer 

med hugstmodne nålebevoksninger – se figur 4 ovenfor. Aalborg Kommune har 

den 8. december 2022 oplyst, at der på de nyligt afdrevne arealer vil ske afrømning 
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af hugstaffald og førne, hvor topografi og økonomi tillader det. Herefter vil de af-

drevne arealer indgå i skovgræsningsarealet, og arealernes udvikling følges for at 

sikre selvforyngelse med løvtræ eller udvikling til åben natur.  

 

Ålborg Kommune oplyser den 2. januar 2023, at ansøger gerne vil fremme de for-

skellige naturlige processer og konvertere arealerne fra plantagedrift til et større 

sammenhængende naturområde. Kommunen kan allerede nu konstatere at blot-

læggelse af mineraljord medfører gunstige vilkår for området oprindelige flora, 

herunder også vedplanter (primært lærk og ædelgran). 

 

Miljøstyrelsen kan oplyse, at kun hugstmodne bevoksninger må renafdrives (jf. 

skovlovens § 8, nr. 2) og at renafdrevne arealer inden for en periode på 10 år igen 

skal være bevokset med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum 

vil danne, sluttet skov af højstammede træer, jf. skovlovens § 8, nr. 1 og nr. 3. Øn-

skes åbne naturarealer i skoven, så kræver det en dispensation fra skovlovens § 10, 

nr. 4, hvis arealerne udgør mere end 10 % af ejendommens fredskovspligtige areal. 

 
Bilag IV-arter 

I og omkring projektområdet er der registreret følgende arter omfattet af habitat-

direktivets bilag IV: markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Da der 

er tale om gammel skov, vurderer styrelsen, at der sandsynligvis findes flagermus i 

fredskoven. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke har væsentlig negativ betydning for de 

pågældende bilag IV-arter, da skovgræsningen etableres som ekstensiv græsning 

og på sigt forventes at fremme biodiversiteten på projektområdet. Dermed kan 

projektet potentielt gavne bilag IV-arterne ved at skabe et forbedret fødegrundlag 

og nye levesteder. 

 

Skovgræsningsprojektet vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadi-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de øvrige dyrearter, der 

fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 
Natura 2000-område 

Arealet er beliggende i et Natura 2000-område, nr. 218, ”Hammer Bakker, østlig 

del”. Projektet kan have relevans for Bøg på mor (9110), Stilkege-krat (9190) og 

Tør hede (4030), som er en del af udpegningsgrundlaget for området. 

 

 
Udpegningsgrundlaget ifølge udkast til Natura 2000 plan – 2022-27. 

 

Ifølge udkast til Natura 2000 plan – 2022-27 er dette Natura 2000-område udpe-

get for at beskytte en række arter og naturtyper. Der er fine forekomster af Surt 

overdrev, Tør hede, Bøg på mor og muld, især i form af gammel stævningsskov. 
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Området består af den centrale del af Hammer Bakker, der som en bakkeø, ligger 

hævet over det omgivende flade landskab. Gamle hedebakker med sure overdrev 

og skovklædte områder med bøgeskov dominerer pletvist området, der består af et 

unikt miks af lysåbne naturtyper og skovnaturtyper samt værdifulde overgangstil-

stande mellem disse naturtyper.  

 

I udkast til Natura 2000 planen for 2022 – 27 er den overordnede målsætning for 

området, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå 

gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Målet er, at området udgør et 

sammenhængende naturlandskab med fokus på de lysåbne naturtyper og de gamle 

løvskove. Den konkrete og generelle målsætning for området er, at den samlede fo-

rekomst af naturtyper, arter- og fugles levesteder i Natura 2000-området, uanset 

om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold 

giver mulighed for det.  

 

Under modstridende interesser nævnes det i Natura 2000 planen for 2022 – 2027 

at der i området stedvist ses en opvækst af træer og buske i de lysåbne naturtyper. 

I nogle tilfælde vil disse kunne udvikle sig til skovnaturtyper, men det prioriteres 

højere at sikre områdets areal og tilstand af de lysåbne naturtyper. 

 

 
Figur 5. Oversigt over projektområdet og kortlagte habitatnaturtyper ifølge hø-

ring af Natura 2000 plan – 2022-27. Indsat kort viser udstrækningen af Natura 

2000-området. 
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Projektet omfatter hegning og udsætning af heste, kvæg og evt. geder til ekstensiv 

helårsgræsning, bl.a. med det formål at pleje habitatnaturtyperne og understøtte 

mosaiknatur med både skov og åben natur.  

 

Dispensation til skovgræsning, som ekstensiv helårsgræsning, vurderes ikke at in-

debære en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller at medføre bety-

delig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Det er endvidere Miljøsty-

relsens vurdering, at projektet medvirker til opfyldelse af målsætningen for Natura 

2000-området. 

 
Begrundelse for afgørelsen 

Efter skovlovens § 9, nr. 1, må stævningsdrift og skovgræsning tilsammen omfatte 

op til 10 % af det enkelte fredskovspligtige areal. Hegning til skovgræsning må ikke 

forringe mulighederne for offentlig færdsel og ophold. Efter § 38 kan der dispense-

res herfra, når særlige grunde taler for det. 

 

Ved skovgræsning forstås græsning med husdyr på skovbevoksede arealer af hen-

syn til den biologiske mangfoldighed, til landskabet og kulturhistorien. Græsning 

af hensyn til skovens dyrkning og pleje af kulturer omfattes også af denne bestem-

melse. Græsning, som udelukkende har til formål at opdrætte dyr, herunder græs-

ning med hjorte, er efter skovloven ikke skovgræsning. 
 

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation fra 

grænsen på 10 % til skovgræsning af midlertidig karakter, der har drifts- eller ple-

jeformål som fremme af selvforyngelsen, pleje af kulturer eller biodiversiteten i 

skovnaturtyper eller pleje af fredede arealer eller bygninger.  

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der i dette tilfælde er tale om skovgræsning, 

som tjener pleje af kulturhistoriske skovtyper, habitatnaturtyper og fredede area-

ler, samt tilgodeser områdets biodiversitet.  

 

Miljøstyrelsen lægger vægt på at den ekstensive skovgræsning medvirker til pleje 

af skovnaturtyper (bl.a. egekrat), der i mosaik med lysåbne naturarealer, er leve-

sted for sjældne og rødlistede arter som brun pletvinge, skovperlemorsommerfugl 

og bakke-star.  

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ekstensiv skovgræsning kan medvirke til opfyl-

delse af målsætning for Natura 2000-område nr. 218, ”Hammer Bakker, østlig 

del”, da den ekstensive skovgræsning medvirker til pleje af både lysåbne naturty-

per og skovnaturtyper, samt sikrer de værdifulde overgangstilstande mellem disse 

naturtyper.  

 

Miljøstyrelsen bemærker, at skovgræsningen er i overensstemmelse med plejepla-

nen for den fredning, der er gældende for den sydlige del af projektområdet.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at den ekstensive skovgræsning kan understøtte formålet 

med arealer udlagt til urørt skov, nemlig at bevare og fremme biodiversiteten.  
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Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at skovgræsningsprojektet opfylder skovlovens 

formål.  

 

For at sikre at skovgræsningsprojektet ikke på længere sigt viser sig at få utilsigtet 

negativ indvirkning på arealet, har Miljøstyrelsen i første omgang givet en tidsbe-

grænset dispensation på 10 år. Hvis skovgræsningen herefter ønskes fortsat, skal 

projektet vurderes igen i forhold til skovloven.  

 

For at sikre, at projektområdet også fremadrettet forbliver skov, som drives i over-

ensstemmelse med gældende praksis for anvendelse af fredskovspligtige arealer, jf. 

skovlovens §§ 8-10, er afgørelsen meddelt på vilkår af, at det skovbevoksede areal 

skal bevare sit skovpræg, og at kronedækket her skal være minimum 50 %.  

 

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives dispensation til det an-

søgte på de ovennævnte vilkår.  

 

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 

fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen. 

 

Følgende er klageberettigede:  

 Adressaten for afgørelsen.  

 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen. 

 

En klage sendes via Klageportalen ved at logge på www.borger.dk eller 

www.virk.dk med dit NemID og derefter anvende selvbetjeningsløsningen. Klagen 

vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der 

betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-

ner og offentlige myndigheder.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageporta-

len, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klage-

portalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter til 

anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 må-

neder fra meddelelsen af afgørelsen.  

 

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har 

spørgsmål til afgørelsen. 

 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Med venlig hilsen 

 

 

Krista Kathrine Bernth 

+45 41 96 94 21 

krkab@mst.dk 

 

 

Kopi til:  

Aalborg Kommune, att.: Svend K. Lassen, svend.lassen@aalborg.dk  

Den Danske Naturfond, att.: Frederik Møller, fm@naturfonden.dk  

 

 

______________________________ 

 

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på mil-

jøministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og 

beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1514 af 25. juni 2021). 

 

 

mailto:svend.lassen@aalborg.dk
mailto:fm@naturfonden.dk

