
Marielundfredning - Brugergruppeinddragelse 

Referat af møde med brugergrupper og lokale foreninger 
 

Dato: Den 28. september 2022 
Sted: Godset 
Ordstyrer: Jørn Chemnitz 
Facilitatorer (Kolding Kommune): Michael Tornbjerg Nielsen, Mona Enevoldsen, Nanna Winbladh, 
Sandra Bundgaard-Pedersen, Dorthe Aaboer og Line Ankjær, Kolding Kommune 
Deltagere: 

Bord 1 (Mona) 

− DN, lokal, Chris Oliver Hansen 

− Skovtrolden, Hanne Kjølbye 

− KOR - Kolding Rideklub, Kennet Schou 

− KFUM motion og atletik, Leif Kristiansen 
 

Bord 2 (Nanna) 

− Friluftsrådet, Astrid Jørgensen 

− Kolding Mountainbike MTB, Flemming 

− DN, lokal, Boj Bro 

− Dansk cyklistforbund, Koldingafd. Lars Thorup 

 

Bord 3 (Dorthe) 

− DN, lokal, Esben Christoffersen 

− Bramdrupdam Lokalhistorisk Forening, Karin Skaarup Pedersen 

− Kolding Trailbuilders, Martin Opauka 

− Bramdrupdam Borgerforening, Benny Pedersen 
 

Bord 4 (Michael) 

− Dansk Ornitologisk Forening, lokal, Kurt Storgaard 

− Bramdrupdam Lokalhistorisk Forening, Asta Hanne Abildskov 

− Kolding Orienteringsklub, Jes Aage Henning 

− Naturvejleder, Naturskolen, Rune Kjærgaard Lange 

− Dansk Vandrelaug, Kolding, Ejner Pedersen 
 

Bord 5 (Line) 

− Skovtrolden, Jørgen Bugge 

− Friluftsrådet, Jørn F. Andersen 

− Drachmann-selskabet, repræsentant 

− Kolding Mountainbike MTB, Niels Christian 

− DN, hovedforening, Lena Bau 

 

Program 
• Velkomst og baggrund for fredningssagen 
• Hvad er en fredning 
• Kommunens ønsker med fredningen 
• Rekreative værdier 
• Workshop 
• Afrunding 

 

Velkomst: Jørn Chemnitz bød velkommen og gav en indflyvning til områdets historie.  

Hvad er en fredning: Lena Bau fra Danmarks Naturfredningsforening (hovedforeningen) orienterede om, 

hvad en fredning er og hvad den kan. Herunder fortalte om fordele og ulemper ved en fredning, samt at man 



kan sammensætte fredningsbestemmelserne, så de skræddersys til de enkelte områder, så længe det ligger 

inden for Naturbeskyttelseslovens formål om naturbeskyttelse, landskab, kulturhistorie og friluftsliv.  

Lena forklarede også forskellen på fredskovsbestemmelserne og en fredning.  

Kommunens ønsker med fredningen: Jørn fortalte om baggrunden for kommunens ønske om at frede 
området, samt natur- og kulturværdierne i området. Området er et særligt værdifuldt område for svampe, da 
der har været skov på arealet så langt tilbage med ved.  

 
Rekreative værdier: Nanna fortalte om de mange rekreative værdier i området, samt om områdets 
kulturhistorie værdier. Hun fortalte også om, hvor mange der hvert år bruger området – og at det er stigende.  
 
Workshop: Deltagerne var delt op i 5 grupper, som hver drøftede følgende spørgsmål: 
Hvilken del af området bruger din brugergruppe? 
Hvordan kan din brugergruppe bidrage til fredningen? 
Hvad vil I ønske, at kommunen tager hensyn til, hvis området fredes? 
 
Nogle af de ønsker, der blev fremsat i grupperne er: 

- Naturen i området skal beskyttes/bevares 

− Der skal fortsat være adgang til at bruge området rekreativt.  

− Bedre adskillelse af brugergrupperne, fx hvor mountainbikesporet falder sammen med øvrige stier.  

− Bevarelse af de gamle træer 

− Bedre formidling af de kulturhistoriske værdier 

− Renovering af kulturhistoriske bygninger/elementer – fx kilden 
 
 
Afrunding: Line orienterede om, hvor man kan finde yderligere oplysninger, samt mulighed for at komme 
med input til tovholdere på fredningen: 
Dorthe Aaboer – Link til mailadresse til Dorthe Aaboer 
Line Ankjær – link til mailadresse for Line Ankjær 
 
Find oplysninger om Marielundfredningen, præsentationer og referat på Link til hjemmesiden om 
marielundfredningen 
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