






















Bilag B: Projektets Økonomi 
 
Økonomi 
Projektområdet fremgår af bilag A og strækker sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til 
Biersted Kirke i øst. Områdets afgrænses i nord ved vildmosen og mod syd af landevejen mellem 
Aabybro og Biersted. Aaby Skov, et tidligere skovrejsningsprojekt, udgør pt. 65 ha. I alt forventes 
at yderligere 80-200ha kan indgå i nærværende projekt. 

 
Det vurderes, at landbrugsjorden kan erhverves til mellem 150.000 og 180.000 kr./ha.  
Til ejendommene i området hører også ”vildmosejord”, som enten kan sælges til 3. part af de 
nuværende ejere, eller erhverves og sælges til 3. part af i regi af projektet. Prisen her vurderes at 
være mellem 250.000 og 350.000 kr./ha, men vil jf. strategi om videresalg medføre et netto på nul. 
 
Der vil formentlig skulle erhverves ejendomme, som enten kan nedrives eller videresælges, jf. 
ovenstående. Her er prisen endnu ikke kendt.  
 

 
 
Naturstyrelsen er overordnet ansvarlig for berigtigelse af handler i regi af projektet og afholder 
udgifterne herved. 
 

 
 

Byrdefordeling af udgifter samarbejdsparterne imellem, jf. §5

Part Arealerhvervelser Handelsudgifter Etablering*

Aabybro Vand 50%

Jammerbugt Kommune 10%

Naturstyrelsen 40% 100% 100%

* tilplantning, infrastuktur, rekreative anlæg

Budget

Aktivitet Aabybro Vand Jammerbugt Kommune Naturstyrelsen Sum

Arealerhvervelser 15.000.000                     3.000.000                       12.000.000                     30.000.000    

Handelsudgifter - - 300.000                           300.000          

Tilplantning - - 6.000.000                       6.000.000       

Anlæg mv. - - 1.500.000                       1.500.000       

Andel 15.000.000                     3.000.000                       19.800.000                     37.800.000    



Bilag C   Servitut om ”ingen brug af pesticider o.a.” 
 
 
Afgift kr. 1.400 

 

Ejerlav: ANMELDER: 
Matr. nr.:  Naturstyrelsen 
 Førstballevej 2 
 7183 Randbøldal 
  
 

Deklaration 

 
Den til enhver tid værende ejer af det på vedhæftede rids angivne areal matr.nr. xx, yy by, zz 
(herefter ”Ejendommen”) erklærer herved at være pligtig 
 

at anvende ejendommen, der er markeret på vedhæftede rids, med skyldig 
hensyntagen til grundvandsdannelsen og beskyttelsen, hvorfor der ikke på 
ejendommen vil blive udbragt, håndteret eller opbevaret pesticider eller gødning, 
ligesom der ikke må deponeres, håndteres eller opbevares returjord eller 
spildevandsslam. Undtaget herfra er indendørs bekæmpelse og forebyggelse af 
skadedyr, fluer, myrer, svampeangreb og lignende samt opstilling af rottekasser 
udenfor bygninger. 

 
Aabybro Vande har på ejendommen uden vederlag ret til at foretage hydrogeologiske 
undersøgelser, at placere indvindingsboringer og moniteringsboringer, råvandsledninger og 
adgangsveje. Anlæggene placeres med fravigelse fra gæsteprincippet, da Aabybro Vand via 
samarbejdet om skovrejsning har betalt for erhvervelse af jorden. Aabybro Vand afholder udgifter 
til reetablering af arealerne efter anlæggenes etablering, efter aftale og anvisning fra Ejendommens 
ejer. Forud for etablering af boring eller ledninger, skal der laves og tinglyses deklaration og kort 
for berørte matrikler.  
 
Placeringen af veje og ledninger skal ske så lempeligt som muligt i forhold til eksisterende kulturer, 
spor og veje. 
 
Ejeren har ikke krav på erstatning i den anledning. 
 
Såfremt Naturstyrelsen ikke længere er ejer af ejendommen, så ifalder ejeren af ejendommen en bod 
på kr. 100.000 til Aabybro Vand, hver gang der i strid med denne deklaration udbringes, håndteres 
eller opbevares pesticider, gødning, returjord eller spildevandsslam på ejendommen. Bodens 
størrelse reguleres med nettoprisindekset. Reguleringen sker på baggrund af nettoprisindekset per 1. 
januar. Beløbet reguleres første gang 1. januar 2020. 
 
Hvis tabet overstiger boden, kan det overskydende tab kræves erstattet efter dansk rets almindelige 
bestemmelser for erstatning. 
 
Ejeren ifalder ansvar for såvel egne handlinger og undladelser som for ikke efter bedste evne at 
have hindret andre i at foretage handlingerne eller undladelser mv.  
 
Aabybro Vand, eller denne repræsentant, har ret til efter forudgående varsel at føre tilsyn med 
henblik på at kontrollere, at denne deklaration overholdes.  
 
Med hensyn til de på ejendommen hvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til 
ejendommens blad i tingbogen. 



 
Påtaleberettiget er Naturstyrelsen og Aabybro Vand. 
 
 
 
  
For Naturstyrelsen   

Godkendt i.h.t. lov om planlægning § 42.  
Lokalplan ikke påkrævet 

Den ____________________________ 
 
 
 
 
 



Bilag D: Kort beskrivelse af forventet indretning af projektområdet 
 
 
Generelle overvejelser 
Projektområdet er samarbejdsparternes hensigtserklæring for skovrejsningsprojektets mulige 
udstrækning og afgrænsning. Der er ikke indgået lodsejeraftaler ved samarbejdsaftalens indgåelse, 
hvorfor det ikke er aktuelt og relevant ved samarbejdsaftalens indgåelse at lave en detaljeret 
planlægning for indretning af projektområdet og det ønskede skovrejsningsområde. 
 
Parterne er enige om projektområdets afgrænsning. Dette er overordnet afklaret i samarbejdsaftalen 
og fremgår af oversigtskortet i bilag 1. 
 
Erhvervede arealer bliver ved skovrejsningen fredskovspligtige og skal leve op til skovlovens regler 
for sådanne. Planlægningen sker i overensstemmelse med skovlovens formål for offentligt ejede 
skove. Der lægges således særlig vægt på at skabe, bevare og øge skovens biologiske 
mangfoldighed og sikre, at hensyn til landskab, natur, kulturmiljø, miljøbeskyttelse og friluftsliv 
tilgodeses – såvel eksisterende værdier, som potentialer. 
 
 
Det følgende er en overordnet kortlægning af kendte forhold i projektområdet. 
Forud for den egentlige og detaljerede planlægning udestår en nøjere og indgående kortlægning af 
de konkrete arealer; deres eksisterende kvaliteter og karakteristika og ligeledes en 
potentialeafklaring.  
 
Herefter gennemføres en planlægningsproces, hvor kommunens borgere også har mulighed for at 
komme med ønsker til indretning af skoven. 
 
 
Landskabsmæssige hensyn 
Projektområdets østlige del omfatter en stor del af Biersted Bakkeø.  
Terrænets karakteristika skal inddrages i forhold til planlægning af områdets fremtidige struktur, 
herunder planlægning for bevoksede og åbne områder, udsigtskiler, stier mm.  
 

 
 
 
Projektområdet ligger umiddelbart syd for den oprindelige laggzone til Store Vildmose.   
I planlægningen for indretning af det nye skovrejsningsområde, skal overvejelser omkring 
samspillet med den tidligere højmoseflade indgå. På lavtliggende arealer er det relevant at overveje 
udvikling af våde skovnaturtyper. I forbindelse med skovrejsningen vil der være fokus på, hvor 



muligt, at sikre en naturlig hydrologi, hvor evt. nuværende grøfter lukkes, således 
grundvandsstanden hæves.  
 
Projektområdets sydgrænse udgøres af Aabyvej, landevejen mellem Aabybro og Vestbjerg.  
Det er en trafikeret vej, og det kan være relevant dels at afskærme området fra denne af æstetiske 
hensyn; men ligeledes skal der i planlægningen af den fremtidige skovbevoksning indtænkes 
trafiksikkerhed – for områdets fremtidige besøgende, for dyrelivet samt for trafikanter. 
 
 
Naturmæssige hensyn 
Projektområdet ligger, som nævnt, umiddelbart syd for den tidligere højmose. Skovrejsningen skal 
koordineres med og tage højde for en eventuel fremtidig naturgenopretning af mosenaturen i 
området.  
 
Projektområdets vestlige del har sin nordlige afgrænsning ved en tilbageværende rest af den 
oprindelige højmose, udlagt som Natura 2000 område, og et område beskyttet af § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven (primært registreret som mose samt et mindre areal registreret som eng).  
I planlægningen bør indgå overvejelser om udstrækning og udformning af overgangszoner, således 
at de eksisterende naturtyper tilgodeses.  
 
Langs områdets nordlige afgrænsning løber et § 3 registreret vandløb; der krydser projektområdet i 
nord-syd-gående retning i overgangen mellem de to delområder. Vandløbet indtænkes i 
planlægningen i forhold til landskabelige, rekreative og biologiske værdier. 
 
 
Eksisterende småbiotoper skal fremhæves i planlægningen som udgangspunkt for et større 
naturareal, og tilplantningen skal tage højde herfor. Ligeledes gælder i forhold til kendskabet til 
beskyttede arter.  
 
Artsvalg og områdets opbygning tilpasses de lokale forhold. Indledningsvist foretages således 
jordbundsmæssige og hydrologiske kortlægninger.  
 
Den skovbevoksede del anlægges med hjemmehørende træarter overvejende i blandingskultur. Ved 
projektets ydergrænser etableres brede skovbryn med brug af mange forskellige oprindelige danske 
træ- og buskarter.  
 
I begrænset omfang plantes også nåletræ i skoven, f.eks. som mindre bevoksninger eller som spredt 
indblanding i løvskoven. Nåletræerne vil, både som indblanding og i mindre bevoksninger, have 
rekreativ, biologisk og landskabelig værdi. Det gælder især i vinterhalvåret, hvor de vil give læ og 
skjul, når løvtræerne har fældet deres blade. Eventuelle egnskarakteristisk træ-og buskart 
identificeres i planlægningsfasen og indtænkes som islæt i det fremtidige skovbillede. 
 
En del af området udlægges til åbne naturarealer/lysninger for henholdsvis at skabe eller opretholde 
de landskabelige, rekreative og biologiske værdier.  
 
Græsningsskov kan indtænkes i samspil med afgræsning af nyetablerede, lysåbne naturtyper i 
området. Dette vil skabe skovlysninger og lysåbne skovpartier med en rig undervegetation, der bl.a. 
vil tilgodese insektlivet. Græsningsskoven kan på sigt bestå af især eg og hassel, evt. skovfyr 
suppleret med buske som hvidtjørn, slåen og ene. 
 
 
 



Projektområdet består i dag primært af marker i omdrift, der pløjes, gødskes og sprøjtes med 
pesticider hvert år. På arealer, der indgår i projektet, ophører denne drift, hvilket skaber rammen for 
en stigning i biodiversiteten i området. Egentlig skov-biodiversitet som i en gammel løvskov skabes 
over en lang tidshorisont, når den nye skov etableres på bar mark. 
 

 
 
 
Kulturmiljø 
Planlægningen og skovtilplantningen skal respektere registrerede fortidsminder. Ligesom 
tilstedeværelsen af disse bør indtænkes i den generelle formidling af området. 
I området findes flere beskyttede fortidsminder, en stor andel heraf er beliggende ved Biersted 
Kirke, blandt andet en del oldtids rundhøje. I den vestlige del af området findes spredte 
fortidsminder fra jernalderen. Ligesom der findes enkelte beskyttede diger i området. 
 
Biersted Kirke i projektområdets sydsøstlige hjørne kaster en kirkebyggelinje. Denne linje har til 
formål at beskytte kirker beliggende i det åbne land mod, at der opføres bebyggelse, som virker 
skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Indsigt til og udsigt fra 
kirken skal inddrages i planlægningen.  
 
 

 
 
 



Miljøbeskyttelse 
Et overordnet formålet med projektet er at øge grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet ved at 
etablere fredskov.  Det skal sikres, at der også i fremtiden kan indvindes ikke forurenet grundvand 
til drikkevand i området. Arealerne pålægges en deklaration om, at der ikke må udbringes hverken 
sprøjtemidler eller gødning. Sammen med fredskovspligten betyder deklarationen, at 
grundvandsressourcen i princippet vil være beskyttet for evigt.  
 
Den fremtidige skov vil ligeledes binde øgede mængder af CO2 og afhængig af den fremtidige 
driftsform i skoven, vil der kunne lagres betydelige mængder. 
  
 
Friluftsliv 
Projektområdet strækker sig fra vest i tilknytning til Aabybro og den eksisterende Aaby Skov, et 
afsluttet skovrejsningsprojekt, mod øst nord om Biersted By til Biersted Kirke. 
 
Det er væsentligt at planlægge for direkte stiforbindelse mellem boligområderne og de nye skove. 
Ligesom det er et ønske, at området kan forbindes med stisystemer, således at der bliver mulighed 
for uhindret og let at komme fra én del af det rekreative skov- og naturområde til det andet. 
 
Behovet for faciliteter skal afdækkes i planlægningsfasen. Herunder skal det sikres, at 
nyetableringer supplerer eksisterende faciliteter og anlæg i lokalområdet. 
 
Formidlingen af området og projektet skal favne områdets særlige forhold, herunder er det relevant 
at overveje områdets unikke historik, kulturmiljø, grundvandssikringen mv. 
 
Adgang til området, herunder skiltning og etablering af parkeringsfaciliteter skal planlægges under 
hensynstagen til den øvrige brug af de omkringliggende veje og trafiksikkerheden. 
 
 
 



 
Bilag E 
 

Deklaration vedr. forkøbsret 
 
 
Matr.nr. … … … …                       Anmelder: 

   
 

Deklaration 

 
 
Efter aftale mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune pålægger 
Naturstyrelsen hermed ejendommen matr.nr. … …, …… sogn, ………… af areal … … 
m2/ha forkøbsret for Jammerbugt Kommune. 
Forkøbsretten respekterer private rettigheder, der måtte være tinglyst før tinglysning 
af forkøbsretten.  
 
Forkøbsretten gælder ved enhver afhændelse af ejendommen eller en del af denne. 
 
Forkøbsretten indfries ved erlæggelse af samme købesum, som kan opnås ved salg til 
tredjemand. 
 
Som dokumentation for købesummen fremlægges vurderingsudtalelse fra 
Vurderingsstyrelsen, der max. er 2 måneder gammel. Vurderingsstyrelsens vurdering 
fremsendes sammen med et udkast til købsaftale. 

 
En udnyttelse af forkøbsretten er betinget af godkendelse fra de bevilligede 
myndigheder (Vurderingsstyrelsen, Finansministeriet samt evt. Finansudvalget) i 
overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg, jf. Cirkulære 
om salg af statens faste ejendomme.  

 
Er der ikke senest på 2 måneders dagen for Jammerbugt Kommunes modtagelse af 
udkast til købsaftale og vurdering fra Vurderingsstyrelsen afgivet meddelelse til 
Naturstyrelsen om at udnytte forkøbsretten, kan denne ikke gøres gældende. 
 
Hvor Jammerbugt Kommune ikke udnytter sin forkøbsret, forpligtes Naturstyrelsen 
til at tilbyde Aabybro Vand en forkøbsret med tilsvarende svarfrist.  
Hvor hverken Jammerbugt Kommune eller Aabybro Vand vælger at udnytte sin 
forkøbsret, står det Naturstyrelsen frit for at sælge til tredjemand.  
 
Med hensyn til de på ejendommen hvilende pantehæftelser, servitutter og andre 
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 
 
Påtaleretten i henhold til denne deklaration tilkommer Jammerbugt Kommune og 
Aabybro Vand.  
 
 



Godkendt i.h.t. lov om planlægning § 42.  
Lokalplan ikke påkrævet 

 
For Naturstyrelsen  
 
 
 
Den … … … … 

 



[Skriv tekst] 
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BILAG F 
Matr.nr. X 
<landsejerlav>     Anmelder:  

<Firmanavn> 
<Adresse> 
<Postnummer>  
 
 

Deklaration 
om [beskrivelse af det pågældende ledningsanlæg, boring m.v. ] 

 
 

1. Indledning 

1.1 Naturstyrelsen (herefter ”Grundejeren”) er ejer af ejendommen matr.nr. [- nr. og ejerlav - udfyldes], 

beliggende [adresse - udfyldes] (herefter ”Ejendommen”).   

 

1.2 Aabybro Vand (herefter ”Ledningsejeren”) er ejer af [beskrivelse af det pågældende ledningsanlæg - 

udfyldes] (herefter ”Ledningen”), der er etableret på Ejendommen, som vist på bilag 

1(Tinglysningsrids) 

1.3 Ledningsejeren har ret til, via af samarbejdsprojektet om ”Skovrejsning Aabybro - Biersted”, uden 

yderligere betaling af vederlag herfor at have Ledningen liggende på Ejendommen og til at anvende 

Ledningen på de nedenfor nævnte betingelser, hvilket tiltrædes af Ledningsejeren for sig selv og 

eventuelle efterfølgende ejere af Ledningen og af Grundejeren for sig selv og eventuelle efterfølgende 

ejere af Ejendommen.  

 

2. Anvendelse 

2.1 Grundejeren er indforstået med, at Ledningen fungerer som [beskrivelse af, hvad Ledningen 

gør/hvilket formål tjener den - udfyldes].  

3. Drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning 

3.1 Ledningsejeren er ansvarlig for enhver form for drift, vedligeholdelse og reparation af Ledningen.  

 

3.2 Ledningsejeren har til enhver tid ret til at efterse Ledningen i forbindelse med drift, vedligeholdelse 

og reparation af Ledningen. 

 

3.3 Ledningsejeren har til enhver tid ret til at udskifte Ledningen, dog under forudsætning af 

forudgående orientering til Grundejeren.  

 
3.4 Ved Ledningens etablering, omlægning, reparation og/eller fjernelse, forpligtes Ledningsejeren til at 

reetablere berørte arealer efter anvisning og aftale med Grundejer. 

 

4. Ændringer og fjernelse 
4.1 Fysiske ændringer af Ledningen og ændringer i anvendelsen af Ledningen må ikke foretages uden 

skriftlig tilladelse fra Grundejeren. 

 

4.2 Hvis Ledningen tages ud af drift, er Ledningsejeren forpligtet til at fjerne Ledningen fra Ejendommen 

uden videre efter anmodning herom fra Grundejeren.  



[Skriv tekst] 
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5. Gæsteprincippet 
5.1. Det er mellem Grundejeren og Ledningsejeren aftalt, at det ulovbestemte gæsteprincip er fraveget 

fuldt ud for Ledningen. Det er således Grundejeren, der afholder samtlige udgifter forbundet med ethvert 

form for ledningsarbejde i forhold til Ledningen, herunder flytning eller ændring af Ledningen, der er 

nødvendiggjort af en ændring af Grundejerens anvendelse af Ejendommen. Fravigelsen af 

gæsteprincippet er tidsubegrænset. Fravigelsen er begrundet i, at Ledningsejeren har finansieret 50 % af 

arealopkøbet i forbindelse med skovrejsningsprojektet, jf. samarbejdsaftale af (indsæt dato).  

 
 
6. Ansvar 

6.1 Ledningsejeren er erstatningsansvarlig for enhver skade, der er forårsaget af Ledningen, arbejder på 

Ledningen, eller i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning af 

Ledningen. 

 

6.2 Ved uenighed mellem Grundejeren og Ledningsejeren om erstatningens størrelse fastsættes 

erstatningsbeløbet ved domstolene, medmindre parterne kan blive enige om at få spørgsmålet 

afgjort ved voldgift. 

 

7. Dækning af udgifter og tinglysningsafgift 

7.1 Ledningsejeren afholder samtlige udgifter forbundet med Ledningen, herunder udgifter i forbindelse 

med Ledningens etablering, drift, vedligeholdelse, reparation, udskiftning, fjernelse og arbejder på 

Ledningen.   

 

7.2 Afgiften til tinglysning af nærværende servitut på Ejendommen afholdes af Ledningsejeren. 

 

8. Deklarationsstridige forhold 
8.1 Hvis Ledningsejeren ikke overholder sine forpligtelser efter nærværende deklaration, kan 

Grundejeren pålægge Ledningsejeren at bringe den retsstridige tilstand til ophør straks eller inden 

for en af Grundejeren fastsat frist. Sker dette ikke, kan Grundejeren udføre de nødvendige 

foranstaltninger for Ledningsejerens regning.  

 

9. Overdragelse 

9.1 Hvis Ledningsejeren overdrager Ledningen til tredjemand, har Ledningsejeren pligt til skriftligt at 

give Grundejeren besked herom.  

 

10. Påtaleret og tinglysning 

10.1 Påtaleretten i medfør af nærværende deklaration tilkommer Ledningsejeren. 

 

10.2 Ved overdragelse af Ledningen til tredjemand kan Ledningsejeren ikke uden samtykke fra 

Grundejeren tinglyser påtegning på nærværende deklaration om skift af påtaleretten. 

 

10.3 Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende og med respekt af de på      

        Ejendommen tidligere tinglyste servitutter og pantehæftelser, hvorom der henvises til  

        Ejendommens blad i tingbogen. 

 

 


