
 

Sejs-Svejbæk, den 5. marts 2022 

 

Holdningstilkendegivelse vedrørende forslag til fredning 

 

Kære Rune Kristensen og Miljø- og Klimaudvalg 

I fortsættelse af e-mail af 21. februar d.å. fra formanden for Miljø- og Klimaudvalget Rune Kristensen, fremsendes 

hermed på opfordring holdningstilkendegivelse fra Sejs- Svejbæk Lokalråd. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har ved flere lejligheder drøftet forslaget til fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå 

Vesterskov, herunder Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-Svejbæk. Lokalrådet er meget positivt over for 

forslaget og indgår gerne aktivt i den fremadrettede proces. Nedenstående følger en uddybning af vores tanker 

omkring fredningen og vores lokalområde. 

 

 

 

Over sigt over fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder Sindbjerg/Stoubjerg fredningen 

i Sejs-Svejbæk 

 



 

Status i området er, at der har været afholdt møde med lodsejere, og der blev i den forbindelse af nogle lodsejere 

givet udtryk for frustrationer omkring emnet. Lokalrådets indtryk var, at det dog primært gik på, at der ikke var 

konkrete emner og muligheder at forholde sig til. 

Der var blandt lodsejere overordnet set såvel modstandere af en fredning som tilhængere af en fredning. 

Der var ved mødet alene inviteret lodsejere. Borgere i området i øvrigt var ikke inviteret. 

Miljø- og Klimaudvalget ville i fortsættelse af ovennævnte møde følge op på muligheder for fredning, konkrete 

referencer etc. med henblik på fremlæggelse ved et senere møde. 

Det er Sejs-Svejbæk Lokalråds vurdering, at der blandt de almene borgere i lokalområdet sættes virkelig stor pris 

på naturen i området, herunder området omkring Sindbjerg-Stoubjerg, men også naturens sammenhæng i 

udstrækning fra Nordskoven og i et sammenhængende bånd over til Linå Vesterskov. Naturen, de grønne områder 

i og omkring byen og landskabet er det, der gør Sejs-Svejbæk til noget helt unikt, og er i højeste grad byens 

identitet. 

Der er en stor bekymring i området for inddragelse af naturen til bebyggelser. En bekymring, som har været stærkt 

tiltagende, efter at de store bebyggelser ved Borgdalsvej er udført, samt efter at der er fremsat nye forslag til 

kommuneplansrammer med nye boligområder i naturområder. 

Det  er vores indtryk, at naturen og landskabet i langt overvejende grad er hovedårsagen til, at borgerne i Sejs-

Svejbæk har valgt at bosætte sig i området. Det vil vi gerne arbejde for at værne mest muligt om. Det er Sejs-

Svejbæk Lokalråds vurdering, at der blandt borgerne i området vil være stor opbakning til en fredning af området. 

Det er af almen interesse at få beskyttet naturen og sikre, at denne er umiddelbart let tilgængelig for også den 

almene borger. 

En del af formålet med proces for fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder 

Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-Svejbæk vil være at medvirke til at klarlægge borgernes interesser i naturen, 

ønsker til dennes tilgængelighed og beskaffenhed. 

Det er derfor et enigt Lokalråd, som skal meddele den største opfordring til at arbejde videre med proces for 

fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-

Svejbæk. En fredning vil være til glæde for såvel borgere og besøgende. Vi finder endvidere et ansvar for at arbejde 

for, at efterkommere også vil kunne opleve glæde af områderne, ligesom redaktør Sophus Sørensen i sin tid 

udviste rettighed omhu ved at sikre en fredning af højene.   

Vi tænker derfor, at det nu er tid til borgerinddragelse af også den almene borger i Sejs-Svejbæk i processen, 

herunder ved afholdelse af et møde eller en møderække. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd skal videre opfordre til en genvurdering af det fredede områdes størrelse, herunder 

muligheden for en udvidelse af området til også at omfatte dele af Linå Vesterskov således, at det sikres, at Sejs-

Svejbæks naturpræg bevares. Videre en opfordring til vurdering af inddragelse af yderligere mindre grønne 

områder inde i Sejs-Svejbæk. 

 

Formålet i en sådan proces er altafgørende. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd skal således som foreløbige input opliste følgende formål: 

• At beskytte den udførte fredning ved Sindbjerg og Stoubjerg ved udvidelse af fredningsforslagets område 
til at indbefatte også områderne omkring Sindbjerg og Stoubjerg. 
 



 

• At bevare det særlige og værdifulde landskab og naturtyperne og deres vilde plante- og dyreliv.  
 

• At beskytte området mod yderligere bolig-, erhvervs- eller offentlig bebyggelse i området 
 

• At bevare naturværdierne i området, udvikle, fremme og pleje bestemte arter/naturtyper. 
 

• At sikre den offentlige adgang til området ved et styrende regelsæt for færdsel for beskyttelse af naturen, 
og at give offentligheden mulighed for at opleve de fredede områder ved blandt andet at fastlægge stier 
og sikre parkeringsareal og opsætning af informationstavler. 

 

• At danne en glidende og åben naturmæssig overgang med luftig skovkarakter fra den åbne hede, samt 
Sindbjerg og Stoubjerg til de tætte skovdækkede arealer 

 

• At knytte og sikre en naturmæssig sammenhæng mellem Sindbjerg og Stoubjerg, Natura 2000 område, 
Nordskoven og §3-områder, samt Linå Vesterskov 

 

• At sikre, at man som offentligt besøgende træder ind i et unikt naturområde, når man passerer jernbanen 
og bevæger sig ind i området 

 

• At fremme biodiversiteten i området og beskytte de truede arter 
 

Sejs-Svejbæk Lokalråd skal afslutningsvis tilkendegive den holdning, at vi er meget positive overfor og gerne 

deltager i processen for fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder også 

Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-Svejbæk. 

Vi glæder os i Sejs-Svejbæk Lokalråd meget til en proaktiv proces og til at bidrage til nærdemokratiet i et samspil 

med borgere, lodsejere, embedsværk, Miljø- og Klimaudvalg og i sidste instans byrådet. 

 

F/ Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Lars Bue Nørbjerg 


