
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Ansøgning om ophævelse af fredskovspligt på 3 skovbælter 

3. Bemyndigelse til retslig indhentning af 2 skøder 

4. Eventuelt 



Punkt 1 
- Valg af dirigent 



Afstemning om punkt 1 på dagsorden 

Bestyrelsen anbefaler at Jan Andersen fra Gavnøvænget vælges som dirigent.   

 

Der skal stemmes om: 

 

Jan Andersen vælges som dirigent.  



Punkt 2 
- Ansøgning om ophævelse af fredskovs pligt på vore 3 skovbælter  



Baggrund/historien for at ophæve 

fredskovspligt 

1. Lysninger/husene med fredsskov på hjørnet af Drejensvej og Samsøvej samt 

alle fremtidige bebyggelser får igen lys og luft omkring husene. 

2. Plejeplanen for fredskovene i området udarbejdet af Skovdyrkerne. En 

plejeplan, som blev godkendt på den ordinære generalforsamling i april 

2016. Denne kan ikke effektueres så længe der er fredskov. 

3. Lillebælt Gruppen A/S rydning af skov, dels på deres eget jord og fredsskov 

ejet af Drejens Boligby, i forbindelse med opstart af byggeri (Dette punkt vil 

blive uddybet under punkt 3. jf. indkaldelsen). 



Hvad indebærer det at have fredsskov 

jf. lovgivningen? 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, på Miljøstyrelsens hjemmeside kan der læses 

mere om lovgivningen på området.  

 

 Vejledning om Skovloven (se www.mst.dk - skovbrug) 

 Fredskovspligten og tilsyn (se www.mst.dk - skovbrug) 

 

 

 

http://mst.dk/erhverv/skovbrug/
http://www.mst.dk/


Lovgivningen på området 

”….fredskovspligtige arealer, skal drives efter skovlovens regler om bæredygtig 

drift.” (Se www.mst.dk – Fredskovspligt og tilsyn) 

 

Vejledning om skovloven § 8 – arealanvendelse 

2. Sluttet skov af højstammede træer 

§ 8. For det enkelte fredskovspligtige areal gælder: 

1) Arealet skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt 

tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. (Se www.mst.dk – lovgivning) 

 

 

http://www.mst.dk/
http://www.mst.dk/


Efter henvendelser fra medlemmer om 

rydningen af fredskov besluttede bestyrelsen 

At anmelde/klage over rydning af fredskoven på Drejens Boligbys jord til 

Miljøstyrelsen og Kolding kommune. 

 

At der blev sat en Landmåler på for at afklare fakta omkring skovrydningen.  

 

Herefter kører sagen i to spor: 

1) Kolding Kommune 

2) Miljøstyrelsen 

 



Spor 1 – Kolding kommune 

Drejens Boligby anmelder rydning af fredsskov i strid med lokalplanen 0522-12 til 

Kolding Kommune. 

 

Kolding Kommune kommer med en skriftlig afgørelse, at Lillebælt Gruppen A/S 

skal genplante det fældede skov på Drejens Boligbys jord/matrikel, før der bliver 

givet en ibrugtagningstilladelse til Lillebælt Gruppen A/S.    



Spor 2 – Miljøstyrelsen 

Drejens Boligby anmelder rydning af fredsskov til Miljøstyrelsen. 

 

Bestyrelsen har afholdt 2 møder med Miljøstyrelsen, MST, Sydjylland, Skovfoged , 
Anne Hansen.   

 

Annes overvejelser i forbindelse med anmeldelsen: 

 

 Der skulle aldrig have været beboelse så tæt på fredsskov – skal være træer, som bliver 
op til 30 meter høje 

 Hun forventer at modtage fremtidige klager over selvtægt på fældning af træer 

 Skoven opfylder ikke helt kriterierne til fredsskov 

 Myndighederne har tidligere givet dispensation på ophævelse af fredsskovspligt efter 
lokalplan 0522-12 

 



Spor 2 – Miljøstyrelsen 

Derfor kommer Miljøstyrelsen med 2 alternativer: 

 

1. Give et påbud i forhold til Lillebælts Gruppen, men hun forventer adskillige 

fremtidige klagesager om selvtægt på skoven - fældning af træer. 

2. Foreslår at ophæve fredsskovspligten således, at Drejens Boligbys plejeplan kan 

anvendes. 



Spor 2 – Miljøstyrelsen 

For at undgå selvtægt på skoven, vil bestyrelsen forebygge ved at fastholde den 

allerede vedtaget plejeplan for områdes skovarealer. Eksempler på medlemmers 

selvtægt ses på næste side.  

 

Plejeplanen tager hensyn til de, som bor i skoven eller tæt på skoven! 

 

Punkt 2 – ophævelse af fredsskovspligten sat på dagsorden. Bestyrelsen  

anbefaler, at der arbejdes videre med punkt 2 - Miljøstyrelsens anbefaling. 

 



 

 

 

 

 

Eksempler på selvtægt i området 



 

 

 

 

 

Eksempel på sluttet skov af 

højstammede træer 



Forslag 
- gennemgang af de 3 forslag 

- Forslag 1 til 3.pdf 

Forslag 1 til 3.pdf








Opsummering af de 3 forslag 

Forslag 1 

Ophævelse af fredskovspligt tættere end 10 meter fra boliger og 5 meter fra garager, 

hvor fredskovspligten fortsat opfylder skovlovens definition på skov m.h.t. 

mindstebredder og mindstestørrelse.  

Forslag 2  

Maksimal ophævelse af fredskovspligt under krav om erstatningsskov. Fredskov holder 

afstand på mindst 20 meter til boliger. Fredskoven opfylder skovlovens definition på 

skov m.h.t. mindstestørrelse.  

Forslag 3 

Ophævelse af fredskovspligt på alle fredskovsparceller med boliger med undtagelse 

den nordlige parcel på Langøvej. Ved dette forslag vil der være krav om 

erstatningsskov for ophævelsen af de 4 regulære fredskovsarealer på 2,81 ha. Forslag 

til erstatningsskov er allerede bevoksede arealer og som grundejerforeningen ejer. 

Disse foreslåede erstatningsskovsarealer er på i alt 2,83 ha og store nok til at opfylde 

kravet om erstatningsskov.    

 



Afstemning om punkt 2 på dagsorden 

Bestyrelsen anbefaler, at den ekstraordinære generalforsamling fastholder 

beslutningen om, at plejeplanen fra 2016 som forudsætter at fredskovspligten 

fjernes. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at vælge forslag 3, da dette 

fremover vil give os størst mulig råderet over skovbælterne. 

 

Der skal afstemmes om: 

Kan der opnås tilslutning til at fjerne fredsskovspligten jævnført forslag 3.  



Punkt 3 
- Bemyndigelse til retslig indhentning af 2 skøder 



Punkt 3 - Bemyndigelse til retslig 

indhentning af 2 skøder 

Sagsfremstilling: 

 

 Det drejer sig om 2 skøder på skovarealerne,  som Drejens Boligby mangler at 
overtage fra Lillebælt Gruppen A/S. 

 Drejens Boligby har pligt og ret til at tage skøde på skovarealerne i henhold til 
lokalplanen. 

 Bestyrelsen har de seneste 3 år haft advokaten til at indhente skøderne. 

 Advokat har løbende forsøgt at komme i dialog med direktøren for Lillebælt 
Gruppen uden held.  

 Der har været afholdt møder med Lillebælt Gruppen og tidligere samt nuværende 
bestyrelsesmedlemmer. 

 



I juni 2017 besluttede bestyrelsen at igangsætte advokaten med at indhente 
skøderne af rettens vej.  

Lillebælt Gruppens advokat har efterfølgende forsøgt at få sagen afvist af retten, 
med påstand om, at bestyrelsen ikke har beføjelser til at begære en retssag mod 
et medlem grundet i: 

1. Afvisningen begrundes med to linjer fra Drejens Boligbys vedtægter, som er taget 
ud af kontekst, men sammensat kan tolkes forkert.  

 

Bestyrelsen  afviser modpartens påstand og fastholder, at det er bestyrelsens ret 
og pligt at overtage de to skøder på skovarealerne . 

Derfor har bestyrelsen behov for, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen 
til at anlægge retssag mod Lillebælt Gruppen for at indhente de to skøder. 

 



Afstemning om punkt 3 på dagsorden 

Bestyrelsen beder om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 

at anlægge retssag mod Lillebælt Gruppen for at indhente de to 

resterende skøder. 

 

Der skal stemmes om: 

Kan generalforsamlingen bemyndige bestyrelsen til at anlægge retssag mod 

Lillebælt Gruppen for at indhente skøderne.  



Punkt 4 
- Eventuelt 



Bestyrelsen efterlyser aktive 

medlemmer til bestyrelsen! 

 

 

Gør din indflydelse gældende! Deltag i bestyrelsesarbejdet! 

 

Drejens Boligbys bestyrelse mangle bestyrelsesmedlem, suppleanter og revisor 

suppleant.  

 

Bliv en del af bestyrelsen! 

 


