
FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING.  

TELEFON 99686800 – MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

 

 

Tilkendegivelse, sendt til lodsejere, der er omfattet af forslaget om fredning af Skamlingsban-

ken, statslige og kommunale myndigheder samt organisationer mv., der må antages at have 

en væsentlig interesse i forslaget om fredning af Skamlingsbanken.  

 

 

                                                                                                         Kolding, den 24. februar 2019. 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN- 9-2018: Forslag om fredning af Skamlingsbanken 

Fredningsnævnet behandlede på det offentlige møde den 7. september 2018 forslaget om ophævelse 

af den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og forslaget til en revideret fredning af banken. 

Fredningsnævnet besigtigede samme dag det område, som er omfattet af det reviderede forslag. 

Fredningsnævnet har efterfølgende behandlet sagen på et møde den 26. november 2018. 

Efter mødet drøftede fredningsnævnet på baggrund af de bemærkninger, der fremkom under det 

offentlige møde og under besigtigelsen, forslaget fra Kolding Kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening. 

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsban-

ken og at gennemføre det reviderede forslag med visse ændringer. 

Afgørelsen omfatter helt eller delvist matrikelnumrene: 

Binderup by, Sdr. Bjert: 

Matr. nr. 18b Binderup by, Sdr. Bjert, matr.nr. 20a Binderup by, Sdr. Bjert, matr.nr. 20b Binderup 

by, Sdr. Bjert, matr. nr. 20c Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 20d Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 

20f Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 24 Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 7c Binderup by, Sdr. 

Bjert, matr. nr. 5g Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 6u Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 6q Binde-

rup by, Sdr. Bjert.  

Grønning Hoved by, Vejstrup: 

matr. nr. 6f Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 35 Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 34b 

Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 34c Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 6aq Grønningho-

ved by, Vejstrup, matr. nr. 10a Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 8n Grønninghoved by, Vejs-

trup, matr. nr. 1x Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 1b Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 

6ap Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 6ao Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 7ad Grøn-

ninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 11as Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 11at Grønninghoved 
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by, Vejstrup, matr. nr. 11b Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 13c Grønninghoved by, Vejstrup, 

matr. nr. 32a Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 33d Grønninghoved by, Vejstrup, og matr. nr. 

46b Grønninghoved by, Vejstrup. 

Fredningsområdet omfatter i alt 125 ha. Kolding Kommune ejer 92 ha, Peter Flensburg Varming 

ejer 10 ha, Fonden til opretholdelse af Klokkestablen ejer 4 ha, Skamlingsbankeselskabet ejer 8 ha, 

Charlotte Olsen ejer 1 ha og Niels Ravn m.fl. Ejer 10 ha. 

Fredningsbestemmelserne 

Den centrale del af landskabet omkring Skamlingsbanken blev fredet ved Overfredningsnævnets 

kendelse, afsagt den 7. december 1936. 

Forslaget om fredning af Skamlingsbanken omfatter et større område end det område, som er om-

fattet af Overfredningsnævnets kendelse. 

Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening ønsker med forslaget at ”modernisere” 

fredningen af banken og at inddrage yderligere arealer under fredningsområdet for at kunne beskyt-

te og bevare landskabet på og omkring Skamlingsbanken, områdets store biodiversitet og at fastsæt-

te rammer for de aktiviteter, som Kolding Kommune ønsker på og omkring banken. 

Fredningsnævnet har på denne baggrund besluttet at fastsætte disse fredningsbestemmelser for 

Skamlingsbanken: 

§ 1 Fredningens formål 

Fredningen har til formål 

• at beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken - og navnlig fra 
Mindestøtten - ud over det omkringliggende landskab, 
 

• at beskytte og forbedre de biologiske værdier, 
 

• at bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove, 
 

• at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, 
 

• at udvikle områdets rekreative værdier, 
 

• at sikre og forbedre offentlighedens adgang. 

 

§ 2 Bevaring af området 

Fredningsområdet, som er på 128 ha, skal bevares med karakter af overvejende lysåben natur med diger, 

levende hegn, dybe slugter og småskove samt diffuse overgange imellem disse, med mindre en tilstandsæn-

dring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra fredningsnævnet, 

f.eks. i forbindelse med naturforbedring, kulturhistorisk funktion eller rekreativ anvendelse. 

 

§ 3 Delområder 



Fredningsområdet er opdelt i syv delområder med hver deres formål, jf. § 4 stk. 4. Områderne er følgende og 

kan ses på kortbilag 2: 

1. Besøgscenter, restaurations- og parkeringsområde 
2. Folkemødeplads 
3. De kulturhistoriske mødesteder; Klokkestablen og monumentområdet på Højskamling 
4. Naturområder med friluftsfaciliteter 
5. Naturområder med biodiversitet som primært fokus 
6. Åbent landskab 
7. Skov 

 

§ 4 Bebyggelse, faste konstruktioner og tekniske anlæg 

Generelle bestemmelser 

Stk. 1. Der må ikke opføres ny bebyggelse, med mindre der er tale om en af nedenstående undtagelser. Om-

bygning samt mindre tilbygninger af den eksisterende restaurationsbygning kan tillades efter fredningsnæv-

nets godkendelse.  

Stk. 2. Eksisterende lovlig bebyggelse tillades genopført efter brand eller anden hændelig undergang. Det er 

en forudsætning, at bebyggelsen har samme omfang og placering som den tidligere bebyggelse. 

Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige mindre primitive læskure til husdyr. Forud-

sat at disse indpasses i landskabet og fremtræder i dæmpede farver, kan det ske uden fredningsnævnets god-

kendelse. 

Stk. 4. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg som f.eks. nye jagtstiger, vindmøller, master og andre tekni-

ske anlæg. Der må ikke føres luftledninger over arealerne.  Forbud mod opførelse af nye jagtstiger gælder ikke for ma-

triklerne nr. 20b, Binderup By, Sdr. Bjert og del af 10a Grønninghoved By, Vejstrup. 

 

Stk. 5. Der må alene etableres sædvanlig nedadrettet belysning, som skal underordne sig landskabet, og kun i 

tilknytning til restaurationsbygningen, besøgscentret, ved ankomstvejen og -stien samt på parkeringspladser-

ne, dog således at belysningen på den sekundære - den nedre parkeringsplads - skal styres af bevægelsescen-

sorer. Undtaget er midlertidig belysning i forbindelse med arrangementer i delområde 1, 2 og 3 samt midler-

tidig belysning langs stier i forbindelse med ovennævnte arrangementer. 

Stk. 6. Fredningen er ikke til hinder for opførelse eller etablering af forgængelig eller midlertidige landskabs-

installationer, som understøtter oplevelsen af området efter fredningsnævnets godkendelse. 

Stk. 7. Fredningen er ikke til hinder for opsætning af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får og 

geder m.v. Hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang til området, men skal forsynes med selv-

lukkende låger, stenter eller lignende. 

Stk. 8. Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med pleje, 

anlæg af stier m.v. f.eks. stenter, drikkeanlæg, fangfolde og lignende. 

Stk. 9. Der må opsættes informationstavler, plader og lignende elementer til formidling af området efter til-

ladelse af plejemyndigheden. Der må desuden opsættes bænke, i tilknytning til stier. 

Stk. 10 Fredningen er ikke til hinder for opførelse af fugletårne og lignende efter fredningsnævnets godken-

delse. 

Stk. 11. Der må ikke etableres permanent udendørs oplag på arealerne inden for fredningen eller ske depone-

ring af affald eller lignende. 



Fredningen er dog ikke til hinder for oplag af brænde og tømmer fra ejendommens egen skov på matr.nr. 6f, 

Grønninghoved By, Vejstrup og matr.nr. 20a, 20b, 20d og 20f Binderup By, Binderup. 

Stk. 12. Delområder: Inden for delområde 1-7, jf. kortbilag 2, gælder dog følgende delområdebestemmelser: 

Delområde 1. Besøgscenter, restaurations- og parkeringsområde: 

 Inden for byggefeltet vist på kortbilag 5 tillades efter fredningsnævnets godkendelse opførelse af ét besøgscen-

ter på maks. 500 m
2
 brutto, som erstatning for eksisterende udstillingsbygning. Byggefeltet kan justeres med få 

meter, såfremt projektet til besøgscentret nødvendiggør dette. Integreret med besøgscenteret tillades derudover 

etablering af depot og overdækket passage på tilsammen maks. 100 m
2
. Terrænændringer i forbindelse med 

byggeriet kan overskride byggefeltet. 

 

 Besøgscenteret skal indpasses i landskabet samt understøtte formålet om formidling af områdets landskab, na-

tur og kulturhistorie. Selve besøgscenteret skal være tilgængeligt for handicappede. 

 

 Besøgscenteret tillades opført i én etage med mulighed for færdsel på tagfladen. Besøgscenteret skal have en 

maksimal højde på terræn over bygning på 108,5 DNN eksklusiv værn i forhold til færdsel på taget af besøgs-

centeret. 

 

 Fredningen er ikke til hinder for opstilling af midlertidige telte på restaurantens forplads i forbindelse med fe-

ster og andre arrangementer. 

 

 Fredningen er ikke til hinder for nedrivning og genopførelse af eksisterende restaurationsbygning efter fred-

ningsnævnets godkendelse af placering, omfang og materialevalg, idet genopførelse skal ske inden for det 

samlede areal, som i dag benyttes til driften af restaurationsvirksomheden.   

 

 Der kan etableres p-pladser som vist på kortbilag 4. 

 

Delområde 2. Folkemødeplads: 

 Der kan etableres en permanent sceneplads. Scenepladsen skal etableres med græsarmering. Der tillades desu-

den etableret installationer, der kan understøtte stedets anvendelse til store folkemøder, såsom el, mv. Perma-

nente installationer må ikke fremstå synlige. 

 

 Der kan opstilles midlertidig scene og publikumsfaciliteter i forbindelse med afholdelse af arrangementer. 

 

 Der kan afholdes op til fire kulturelle arrangementer om året med over 5000 deltagere, hvoraf de to 
arrangementer kan være af op til 3 dages varighed. Derudover kræves særskilt tilladelse af fred-
ningsnævnet. Dertil hørende faciliteter, herunder en sceneplads, samt et areal til kortvarig parkering i 
forbindelse med arrangementer, toiletter og scener kan opsættes midlertidigt. Kørsel i relation til ar-
rangementet skal ske ad den på kortbilag 4 viste rute. 
 

 Der tillades etableret en permanent landskabsinstallation, der med respekt for landskabet markerer stedets 

funktion som folkemødeplads. 

 

Delområde 3. De kulturhistoriske mødesteder; Klokkestablen og monumentområdet på Højskamling: 

 Der kan fortsat afholdes arrangementer, som knytter sig til områdernes kulturhistoriske funktion. 
 

 I forbindelse med Klokkestablens jubilæumsarrangementer kan de råde over eget areal (matr.nr. 20c Binderup 
By, Sdr. Bjert). I 2019 tillades desuden afholdelse af opera på Skamlingsbanken på Klokkestablens arealer, 
som tidligere år. 

 



 Fredningen er ikke til hinder for midlertidig opstilling af overdækninger eller telte, til brug for afholdelse af 

folkemøder, mindehøjtideligheder o.l. i overensstemmelse med stedets funktion og kulturhistorie.  

 

 Det er tilladt at opstille flagstænger som erstatning for eksisterende efter fredningsnævnets godkendelse. 

 

Delområde 4. Naturområder med friluftsfaciliteter: 

 Inden for delområdet skal plejen understøtte øget biodiversitet. 

 

 Inden for området og ved de på kortbilag 2 viste placeringer kan efter fredningsnævnets godkendelse opføres 

faciliteter til picnic, ophold, leg, undervisning og lignende. Disse tillades også opført med overdækning. 

 

 Inden for areal markeret på kortbilag 2 som facilitetsområde naturlab tillades opførelse af et delvist åbent byg-

geri, til opholds-, undervisnings- og formidlingsformål på op til 100 m
2
. Bygningen skal være delvis åben og 

opføres i naturmaterialer og med en maksimal højde på 6 meter. 

 

 På areal inden for delområde 4 markeret på kortbilag 2 som facilitetsområde bjerget tillades teltslagning og op-

førelse af op til to shelters. Der kan indlægges vand. 

 

 Derudover tillades opførelse af op til tre offentlige shelterpladser, heraf én med overnatningskapacitet til en 

skoleklasse.  

 

 Shelterpladsen med overnatningskapacitet til en skoleklasse skal placeres inden for matr.nr. 7ad, 11as eller fa-

cilitetsområde – naturlab som vist på kortbilag 2 og så den opleves som en selvstændig facilitet. 

 

 Fredningen er ikke til hinder for opførelse af mindre toiletbygninger inden for delområdet. 

 

Delområde 5. Naturområder med biodiversitet som primært fokus: 

 Inden for delområdet er biodiversitet det primære formål. 

 

 Offentlighedens færdsel og almindelig benyttelse sker på naturens præmisser. 

 

 Inden for det på kortbilag 4 markerede område kan ske parkering i forbindelse med store arrangementer. 

 

 I tilknytning til Odderbækken tillades etableret overgange, broer eller lignende facilitet på de fire steder, der er 

markeret på kortbilag 2, eller efter fredningsnævnets godkendelse. 

 

 Ved de på kortbilag 2 viste placeringer kan efter fredningsnævnets godkendelse opføres faciliteter til picnic, 

ophold, leg, undervisning og lignende. Disse tillades også opført med overdækning. 

 

Delområde 6. Åbent landskab: 

 Forbud imod tilplantning eller flerårige udsigtshæmmende afgrøder som f.eks. juletræer og energipil. 

 

Delområde 7. Skov: 

 Skovdriften kan ske som hidtil men med hjemmehørende arter. Fredningen er ikke til hinder for ekstensivering 

eller ophør af skovdriften. 

 



 Fredningen er ikke til hinder for nedrivning og genopførelse af eksisterende sommerhus efter fredningsnævnets 

godkendelse af placering, omfang og materialevalg. 

 

§ 5 Veje og adgangsforhold 

Stk. 1. Der er adgang til det fredede område for besøgende i bil fra Skamlingvejen, Binderup Strandvej og 

Skovvej v. Grønninghoved, som vist på kortbilag 4.  

I forbindelse med arrangementer på Folkemødepladsen (delområde 2) er der desuden adgang via Skamling-

vejen v. Stråruplund, som angivet på kortbilag 4, for materiel, backstage m.v. Busparkering tillades kun på 

areal ved Skamlingvejen, markeret som P3 på kortbilag 4. Ved de øvrige adgangsveje tillades dog afsætning 

og opsamling af buspassagerer. 

Fredningen er ikke til hinder for fortsat adgang til sommerhus på matrikel 20d Binderup By, Sdr. Bjert via 

hulvej ved Skamling Camping. 

I forbindelse med arrangementer ved Klokkestablen og talerstolen er der adgang for materiel og dårligt gå-

ende via servicevej, der løber fra restauranten til Klokkestablen. 

Stk. 2. Ved adgangsvejen til Skamlingsbanken, besøgscenter og restaurant udlægges arealer, hvor der tillades 

etableret parkering med fast belægning som grus eller græsarmering. Parkeringsarealer fremgår af kortbilag 

4. Parkeringsanlæg skal søges indpasset bedst muligt i landskabet. 

Ved anlæggelse af nyt besøgscenter jf. § 4 stk. 2 tillades omlægning af adgangsvej og parkeringspladser 

inden for delområde 1. 

Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for, at arealer angivet på kortbilag 4 anvendes til eventparkering i for-

bindelse med arrangementer på Folkemødepladsen, hvor der er behov for et større antal parkeringspladser 

end de permanente. Der tillades desuden parkering for handicapkøretøjer midlertidigt i forbindelse med ar-

rangementer på Folkemødepladsen (delområde 2) ved adgangsvej fra Skamlingvejen v. Stråruplund, som 

angivet på kortbilag 4. 

Stk. 4. Fredningen er ikke til hinder for etableringen af mindre p-pladser ved Binderup Strandvej og skovvej 

v. Grønninghoved, som vist på kortbilag 4. 

Stk. 5. Fredningen er ikke til hinder for etablering af en cykelsti langs Skamlingvejen.  

§ 6 Bevaring af kulturmindesmærker 

Stk. 1. De på kortbilag 1 markerede mindesmærker, herunder Støtten, Klokkestablen, Talerstolen, Grundt-

vig-stenen, Laurids Skau, Theodor August Jes Regenburg, Mourits Mørk Hansen, Christian Flor og Peder 

Skau, skal bevares på deres nuværende placering fra sokkel og op. Fredningen er ikke til hinder for vedlige-

holdelse og renovering af mindesmærkerne samt fornyelse af omkringliggende belægninger o.l. 

§ 7 Terrænændringer mv. 

Stk. 1. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. Undtaget er 

dog terrænændringer i forbindelse med byggeri og anlæg efter fredningsnævnets godkendelse herunder opfø-

relse af besøgscenter som nævnt i § 4 stk. 2 og dertilhørende ankomstarealer m.v. samt omlægning af ad-

gangsvej og parkeringsarealer som nævnt i § 6 stk. 2. 

Fredningen er ikke til hinder for mindre terrænændringer i forbindelse med etablering og vedligehold af sti-

net, spots og mindesmærker. 



Stk. 2. Råstoffer må ikke udvindes heller ikke til eget brug. Undtaget er grusgravning på matr.nr. 20a Binde-

rup By, Sdr. Bjert, der kan fortsætte til eget brug. Ved evt. ophør tillades retablering af terrænet efter fred-

ningsnævnets godkendelse. 

Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for terrænændringer og gravearbejde ifm. arkæologiske, geologiske eller 

andre videnskabelige undersøgelser og naturgenopretning, der tjener fredningens formål. 

§ 8 Arealernes drift og anvendelse samt retningslinjer for plejen 

Plejen 

Stk. 1. Plejemyndigheden gennemfører pleje til opfyldelse af fredningens formål i henhold til den til enhver 

tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn. 

Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning, der udmønter fredningens formål, eller andre 

biodiversitetsfremmende foranstaltninger i området. 

Lysåbne arealer  

Stk. 3. Arealer med plejetiltag (kortbilag 3) skal henligge lysåben. Enkeltstående, karakteristiske træer og 

buske eller trægrupper og levende hegn af løvtræer kan dog bevares. Tilplantning med nye levende hegn, 

småbevoksninger og solitære træer skal fastlægges i en plejeplan. 

Stk. 4. Arealer med plejetiltag (kortbilag 3) må ikke gødes, sprøjtes med bekæmpelsesmidler, omlægges, 

drænes eller på anden måde jordbehandles med mindre det har til formål at øge biodiversiteten eller bekæm-

pe offentlig udmeldte invasive arter. På matrikelnummer 20a, Binderup By, Sdr. Bjert og 10a Grønningho-

ved By, Vejstrup kan hidtidig drift i forbindelse med afgræsning fortsætte.  

Skovarealer 

Stk. 5. Fredskov langs Odderbækken på matrikelnummer 6u Binderup By, Sdr. Bjert, 1b, del af 1x, del af 

7ad, del af 8n og 11at Grønninghoved By, Vejstrup skal henligge som naturskov, dog med mulighed for 

plejetiltag, der har til formål at øge biodiversiteten. Plejen fastlægges i en plejeplan. Ikke hjemmehørende 

arter kan fjernes ved plukhugst. Træer og større grene til fare for publikums færdsel på veje og stier kan be-

skæres eller fjernes efter behov. Undtaget er matrikel nr. 6f, Grønninghoved By, Vejstrup, der kan fastholde 

hidtidig drift med plukhugst. Eksisterende fremmed nål på matriklerne udfases ved drift eller naturligt hen-

fald. 

Stk. 6. Fredskov på matrikelnummer 5g, 20b, 20d Binderup By, Sdr. Bjert skal være løvskovsdomineret. 

Hjemmehørende nål som skovfyr, taks og ene kan dog indgå i blandskov. Eksisterende fremmed nål udfases 

ved drift eller naturligt henfald. 

Stk. 7. Skovbeplantning på matrikel nr. 20a og 20f, Binderup By, Sdr. Bjert og 35 Grønninghoved By, Vejs-

trup skal være løvskovsdomineret. Hjemmehørende nål som skovfyr, taks og ene kan dog indgå i blandskov. 

Eksisterende fremmed nål udfases ved drift eller naturligt henfald. Drift ved plukhugst kan fortsætte som 

hidtil. 

Stk. 8. Fredningen er ikke til hinder for genplantning af lund med 5 nordiske træer ved Talerstolen matr.nr. 

35 Grønninghoved By, Vejstrup. 

Vandhuller 

Vandhullerne skal holdes delvist åbne for overgroende vegetation langs bredderne og bredderne skal udfor-

mes, så det giver optimale forhold for fauna og flora. 

Udsigter 



Plejen skal understøtte udsigterne fra Skamlingsbankens højderyg. 

Stk. 9. Jagt er tilladt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvaltning. 

§ 9 Plejeplaner og plejemyndighed 

Stk. 1. Pleje af de fredede arealer kan gennemføres efter den til enhver gældende plejebekendtgørel-

se. 

Stk. 2. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan for det fredede område senest 2 år efter frednin-

gens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de senere efter behov. Plejepla-

nen skal dog fornyes minimum hvert 15. år.  

Plejeplanen skal indeholde en redegørelse for plejeforanstaltninger vedrørende naturen, landskabet 

og udsigterne samt for anlægsarbejder og eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. 

Plejeplanen kan indeholde forslag til etablering af primitive publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, 

bænke og affaldskurve, og opsætning af sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr. 

Stk. 3. Lodsejerne i og omkring Skamlingsbanken har ret til selv at udføre plejeforanstaltninger 

inden for den frist, som plejemyndigheden fastsætter. Såfremt plejeforanstaltningen indebærer 

træfældning, tilfalder fældet træ den lodsejer, som ejer det fældede træ, såfremt det fjernes inden for 

den frist, som plejemyndigheden har fastsat. Lodsejeren kan ikke stille krav om, at fældet træ skæ-

res op, samkørsel af fældet træ eller udkørsel til fast vej. 

Stk. 4. På de privatejede arealer har plejemyndigheden ret til, uden udgift for vedkommende ejer, at foretage 

følgende plejearbejder, når ejeren er underrettet derom og har haft mulighed for selv at lade arbejdet udføre: 

 Fjerne uønsket opvækst af selvsåede træer og buske på de lysåbne arealer med henblik på at opretholde area-

lernes tilstand. Enkeltstående, karakteristiske træer og buske eller trægrupper og levende hegn af løvtræer kan 

dog bevares. 

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

på de lysåbne arealer, bl.a. ved at opretholde en lavtvoksende græs- og urtevegetation, samt i videst muligt 

omgang at fremme et rigt og varieret dyre- og planteliv, herunder at sikre og om muligt forbedre levevilkårene 

for sjældne arter af dyr og planter. 

 Sikre at anlagte stier og spor holdes åbne ved regelmæssig slåning af sporene og afmærke stier og spor i terræ-

net, så de er synlige for publikum. 

 Bekæmpe arter, der er angivet på Miljøstyrelsens Sortliste. 

 

§ 10 Offentlighedens adgang 

Stk. 1. Færdsel til fods og på cykel er tilladt på eksisterende stier og veje. Sporten mountainbiking må dog 

alene finde sted på de dertil afmærkede ruter.  

Stk. 2. Uanset fremtidige ejere er færdsel til fods uden for veje og stier tilladt, undtaget er matrikelnumrene nr. 6f, 20b, 

20d, 20f og 18b, Binderup By, Sdr. Bjert og del af 10a Grønninghoved By, Vejstrup. 

 

Stk. 3. Der kan udlægges nye stier herunder særlige ride-, cykel- eller gangstier efter plejemyndighedens 

nærmere planlægning. På de private arealer skal dette ske efter aftale med lodsejeren. 

Stk. 4. Plejemyndigheden kan, af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet eller kortvarigt i forbindelse 

med arrangementer, fastsætte regler for begrænsning af offentlighedens færdsel i området. 

 

§ 11 Dispensation 



Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

§ 12 Ophævelse af eksisterende fredning 

Fredningen af Skamlingsbanken fra 7. december 1936 ophæves. 

 

 


