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Bilag 
Bilagene indeholder henholdsvis: 

 et oversigtskort, bilag 1 
 

 et fredningskort for hvert delområde, bilag 2-9 (i alt 8 kort) 
 

 et kort med administrative bindinger for hvert delområde, med undtagelse af Søndre Kirkegård og 

Mulighedernes Park der ikke indeholder administrative bindinger, bilag 10-15 (i alt 6 kort) 
 

 otte detailkort der viser fredningsgrænsen med koordinater, de steder i fredningsområdet hvor 

fredningsgrænsen fraviger den matrikulære grænse (bilag 17-23) 
 

 Areal og lodsejerliste (bilag 24).  
 

 

Kortbilag 1: Oversigtskort for Sorthøj Kilen i 1:20.000  

Kortbilag 2: Fredningskort for Sofiendal Enge Klimapark i 1:3000 

Kortbilag 3: Fredningskort for Mulighedernes Park i 1:2500 

Kortbilag 4: Fredningskort for Sorthøj 1:4000 

Kortbilag 5: Fredningskort for Søndre Kirkegård i 1:2000 

Kortbilag 6: Fredningskort for Bejsebakken i 1:3000 

Kortbilag 7: Fredningskort for Thulebakken i 1:2000 

Kortbilag 8: Fredningskort for Mølleparken i 1:5000 

Kortbilag 9: Fredningskort for Almen Kirkegård i 1:2000 

Kortbilag 10: Administrative bindinger for Sofiendal Enge Klimapark i 1:3000 

Kortbilag 11: Administrative bindinger for Sorthøj i 1:4000 

Kortbilag 12: Administrative bindinger for Bejsebakken i 1:3000 

Kortbilag 13: Administrative bindinger for Thulebakken i 1:2000 

Kortbilag 14: Administrative bindinger for Mølleparken i 1:5000 

Kortbilag 15: Administrative bindinger for Almen Kirkegård i 1:2000 

Kortbilag 16: Detailkort for Sofiendal Enge Klimapark i 1:3000 

Kortbilag 17: Detailkort for Mulighedernes Park i 1:250 

Kortbilag 18: Detailkort for Sorthøj i 1:2000 

Kortbilag 19: Detailkort for Søndre Kirkegård i 1:500 

Kortbilag 20: Detailkort for Thulebakken i 1:1000 

Kortbilag 21: Detailkort for Mølleparken - Aalborg Zoo i 1:500 

Kortbilag 22: Detailkort for Mølleparken - Atletikstadion i 1:1000 

Kortbilag 23: Detailkort for Mølleparken - Søndre Skovvej-Vossvej i 1:100 

Bilag 24: Matrikel og lodsejerfortegnelse 

 

Fredningsgrænsen er indtegnet på baggrund af det digitale matrikelkort, som ikke nødvendigvis afspejler de 

faktiske ejendomsgrænser i marken. 
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Baggrund  

Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed, i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk. 3, forslag til fredning af Sorthøj Kilen i Aalborg Kommune, i alt 161 

hektar.  

Aalborg oplever i disse år en betydelig befolkningstilvækst, og byen er inde i en rivende udvikling. Det 

medfører en øget efterspørgsel på byens grønne områder til mange forskellige formål, men også et øget pres 

på byens natur- og grønne områder til arealinddragelse og byfortætning.  

Byens natur- og grønne områder er vigtige markører for byens identitet. De danner rammen om mange 

forskellige større og mindre events hen over året og udgør fundamentet for mange borgeres mulighed for lys 

og luft, fysiske aktiviteter og naturoplevelser. Derigennem understøtter de borgernes sundhed og trivsel, og 

skaber fysiske rammer for fællesskab på tværs af køn, etnicitet, alder og social klasse, som i sidste ende er 

forudsætningen for et demokrati.  

Det har derfor stor betydning for borgerne og for byens udvikling, at kommunen kan fastholde og udvikle 

byens parker, kirkegårde og naturområder som offentligt tilgængelige grønne områder. 

Sorthøj Kilen er en af de væsentligste grønne kiler i Aalborg, den trækker landskabet og naturen helt ind i 

storbyen fra den sydvestlige periferi til centrum. Går man gennem kilen kan man gå ca. 5 kilometer i rekreative 

omgivelser, med en fornemmelse af lys og luft omkring sig det meste af vejen. Sorthøj Kilen skaber også plads 

for biodiversitet og klimamæssigt optager den enorme mængder af regn og bidrager til at sænke 

temperaturen i byen på varme sommerdage.  

Gennem en fredning ønsker Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening at sikre Sorthøj Kilen for 

eftertiden som både et stort sammenhængende landskab og et offentligt tilgængeligt natur-, park- og 

kirkegårdsområde.  

Fredningsforslagets afgrænsning og omfang 

Fredningsområdet er sammensat af otte delområder, som ligger i forlængelse af hinanden, jf. oversigtskortet 

bilag 1, henholdsvis: 

 Sofiendal Enge Klimapark (17 hektar)  

 Mulighedernes Park (16 hektar)  

 Sorthøj (43 hektar)  

 Thulebakken (8 hektar)  

 Bejsebakken (18 hektar)  

 Mølleparken (33 hektar)  

 Søndre Kirkegård (13 hektar)  

 Almen Kirkegård (13 hektar)  
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Det samlede fredningsområde på 161 hektar, ejes i dag af Aalborg Kommune, jf. areal og lodsejerliste bilag 24. 

Fredningsgrænsen følger i hovedsagen den faktiske afgrænsning af de enkelte parker, kirkegårde og 

naturområder i felten. Nærmere bestemt følger fredningsgrænsen de matrikulære grænser, dog med følgende 

undtagelser: 

 I Sofiendal Enge Klimapark er fredningen mod vest afgrænses af en vejreservation i lokalplanen 3-5-

103, jf. kortbilag 17.   
 

 I Mulighedernes Park er en arealreservation i lokalplanen nr. 05-024 til multihal og parkering udtaget 

af fredningsområdet. Arealreservationen ligger umiddelbart vest for nyttehaverne jf. kortbilag 17.  
 

 Stolpedalsparken i Thulebakken hvor, der har status som privat fællesvej, indgår ikke sammen med 

resten af matriklen i fredningsområdet.  
 

 På Søndre Kirkegård indgår det sydøstlige hjørne af matrikel 30a Mariendal, Aalborg Jorder (der ligger 

udenfor kirkegården) ikke sammen med resten af matriklen i fredningsområdet.  
 

 På Sorthøj er de planlagte byggefelter udlagt i lokalplan nr. 3-3-117, ikke er medtaget i 

fredningsområdet.  
 

Fredningsgrænsen i Mølleparken afviger tre steder fra den matrikulære afgrænsning, her følger 

fredningsgrænsen det ydre hegn omkring Aalborg Zoo og skovbyggelinjen omkring Skovdalen Atletikstadion. 

Desuden er Søndre Skovvej udtaget af fredningsområdet (fredningen afgrænses af henholdsvis et eksisterende 

skelpunkt i matriklen og et enkelt afgrænsningspunkt jf. nedenstående tabel) jf. kortbilag 23.   

 

Afgrænsning af fredningsområdet 

omkring sidevej til Søndre Skovvej i 

Mølleparken 

 Afgrænsning af fredningsområdet i det 

sydøstlige hjørne af Søndre Kirkegård 

Nummer XY - koordinater  Nummer XY - koordinater 

1 554735.86, 6322332.75  1 554621.44, 6320695.54 

 

Afgrænsning af fredningsområdet 

omkring Aalborg Zoo i Mølleparken 

 Afgrænsning af fredningsområdet omkring 

Skovdalen Atletikstadion i Mølleparken 

Nummer XY - koordinater  Nummer XY - koordinater 

1 554590.06, 6322024.75  1 555228.54, 6322126.30 

2 554573.10, 6322015.48  2 555223.19, 6322126.85 

3 554572.40, 6322013.82  3 555194.90, 6322243.66 

4 554572.04, 6322013.74  4 555190.09, 6322255.82 

5 554551.59, 6322004.03  5 555181.32, 6322269.40 

6 554525.72, 6321991.79  6 555171.42, 6322277.60 

7 554508.78, 6321983.58  7 555160.68, 6322281.85 

8 554470.25, 6321964.71  8 555143.14, 6322283.26 

9 554463.87, 6321961.79  9 555136.92, 6322283.26 

10 554452.94, 6321956.02  10 555119.38, 6322266.29 
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Afgrænsning af fredningsområdet 

omkring Aalborg Zoo i Mølleparken 

 Afgrænsning af fredningsområdet omkring 

Skovdalen Atletikstadion i Mølleparken 

11 554437.34, 6321947.99  11 555109.20, 6322254.13 

12 554418.89, 6321938.09  12 555100.43, 6322244.79 

13 554414.65, 6321935.42  13 555101.00, 6322214.81 

14 554410.60, 6321932.36  14 555107.22, 6322189.36 

15 554407.02, 6321928.88  15 555100.43, 6322187.94 

16 554401.97, 6321923.27  16 555114.57, 6322127.13 

17 554398.79, 6321919.36  17 555123.91, 6322126.28 

18 554393.09, 6321911.12  18 555129.00, 6322120.34 

19 554391.74, 6321908.91  19 555132.67, 6322108.18 

20 554390.89, 6321906.56  20 555142.01, 6322110.16 

21 554387.79, 6321892.71  21 555152.47, 6322105.35 

22 554387.48, 6321890.30  22 555156.93, 6322075.77 

23 554388.03, 6321861.17    

24 554388.01, 6321856.24    

25 554388.30, 6321846.95    

26 554388.57, 6321842.98    

27 554388.63, 6321840.47    

28 554388.34, 6321835.49    

29 554387.63, 6321826.68    

30 554386.49, 6321813.99    

31 554385.87, 6321804.70    

32 554385.31, 6321797.17    

33 554384.27, 6321792.78    

34 554373.92, 6321757.20    

35 554372.58, 6321752.38    

36 554363.67, 6321713.11    

37 554362.19, 6321708.23    

38 554359.20, 6321698.76    

39 554354.36, 6321674.08    

40 554351.92, 6321661.75    

41 554348.92, 6321648.04    

42 554345.68, 6321634.54    

43 554342.89, 6321622.71    

44 554335.32, 6321590.95    

45 554342.26, 6321583.59    

46 554358.06, 6321567.45    

 

Afgrænsning af fredningsområdet 

omkring byggefelter på Sorthøj 

 Afgrænsning af fredningsområdet omkring 

vejreservation i lokalplanen 3-5-103 i 

Sofiendal Enge Klimapark 

Nummer XY - koordinater  Nummer XY - koordinater 

1 553803.77 , 6320583.44  1 552472.24 , 6319210.97 

2 553791.23 , 6320582.02  2 552463.76 , 6319278.77 

3 553787.42 , 6320595.83  3 552449.33 , 6319336.91 

4 553867.58 , 6320516.61  4 552428.63 , 6319398.56 

5 553856.47 , 6320565.19  5 552413.41 , 6319466.99 

6 553829.78 , 6320557.82  6 552407.67 , 6319536.86 

7 553823.45 , 6320580.27  7 552411.51 , 6319606.85 
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8 553806.47 , 6320575.35  8 552422.7 , 6319677.25 

9 553803.77 , 6320583.44  9 552426.82 , 6319749.51 

10 553513.72 , 6320602.39  10 552424.23 , 6319794.51 

11 553397.3 , 6320605.66  11 552417.71 , 6319840.12 

12 553392.68 , 6320590.85  12 552405.92 , 6319892.41 

13 553386.14 , 6320556.21  13 552392.37 , 6319939.61 

14 553388.64 , 6320504.83  14 552336.37 , 6320134.61 

15 553410.77 , 6320490.59  15 552324.46 , 6320176.09 

16 553524.69 , 6320485.21    

17 553526.42 , 6320523.69    

18 553513.72 , 6320602.39    

19 553587.14 , 6320586.2    

20 553582.22 , 6320482.04    

21 553625.8 , 6320480.91    

22 553667.69 , 6320482.74    

23 553668.95 , 6320512.68    

24 553671.34 , 6320540.65    

25 553677.82 , 6320573.28    

26 553653.07 , 6320584.09  Afgrænsning af fredningsområdet omkring 

arealreservation i lokalplanen nr. 05-024 

til multihal og parkering i Mulighedernes 

Park 

27 553867.58 , 6320516.61  

28 553856.47 , 6320565.19  

29 553829.78 , 6320557.82 
 

30 553823.45 , 6320580.27  1 553426, 6320116 

31 553806.47 , 6320575.35  2 553401.68 , 6320109.92 

Beskrivelse af Sorthøj Kilen  
 

I Sofiendal Enge Klimapark mødes Limfjordens flade terræn og lavtliggende enge af nyanlagte fællesarealer og 

regnvandssøer. Kilen fortsætter igennem Mulighedernes Park til blomsterrige græslandsbakker på Sorthøj og 

Thulebakken. Kilen ender i gamle bøgetræsbevoksninger på Bejsebakken og i Mølleparken, hvorfra der er 

mulighed for en helt fantastisk udsigt over Limfjordslandskabet. Søndre Kirkegård styrker sammenhængen 

imellem kilens delområder, og Almen Kirkegård forlænger kilen helt ind i centrum. 

Tilsammen indeholder fredningsområdet en varieret mosaik af bynære naturtyper, parker, kirkegårde og 

naturarealer fordelt over en bred topografisk gradient, lige fra lavtliggende enge over kuperede bakker til 

højtliggende fantastiske udsigtspunkter.  

Størstedelen af Sorthøj Kilen ligger på morænebakke fra sidste istid. Her ligger kridtet mange steder lige under 

overfladen. På det omgivende flade marine forland, hvor Sofiendal Enge Klimapark ligger, er bunden 

domineret af fint sand.   
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Terrænskyggekort. Terrænet hæves gradvis igennem fredningsområdet, fra kote ca. 2,5 i Sofiendal Enge 

Klimapark til kote 60 i Mølleparken (DVR90).  

Natur og biodiversitet 

Store dele af Mølleparken og Bejsebakken indeholder gamle løvtræsbevoksninger kendetegnet ved relativ lang 

skovkontinuitet og mange gamle bøgetræer. Sorthøj og Thulebakken er derimod dækket af åbne blomsterrige 

græslandsbakker. Som bynatur betragtet, indeholder disse forskelligartede naturområder en helt usædvanlig 

veludviklet biodiversitet, inklusiv flere forekomster af sjældne og rødlistede arter.  

 

 

Herudover har hele fredningsområdet potentiale til yderligere progression af naturindholdet, både igennem 

målrettede naturforvaltningstiltag og i kraft af en lang naturkontinuitet. Især vil naturindholdet forventeligt 

stige med tiden i Mulighedernes Park og Sofiendal Enge Klimapark, som endnu er af yngre dato.  

Mølleparken er i dag levested for en lang række skov- og parktilknyttede arter. Det gælder fx skovmår, 

pindsvin og flere flagermusarter, planterne hvid anemone, gul anemone, hylster-guldstjerne, desmerurt og 

den sjældne vedbend-gyvelkvæler, fuglene stor flagspætte, halemejse, korttået træløber, natugle og 

spætmejse samt dagsommerfuglene iris, skovblåfugl, det hvide c og det hvide w. Desuden findes laver og 
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svampe, herunder usædvanlige arter som spiselig morkel, kødet stjernebold og liden dugrosetlav.  

I Bejsebakken vestlige ende har der igennem flere år været et ynglende ravnepar og skoven er leve for 

grævling.  

På Sorthøj forekommer bl.a. læge-hundetunge, langbladet vortemælk, gul evighedsblomst, segl-sneglebælg, 

sand-lucerne, gul reseda, trefliget ærenpris og foder-esparsette. På Thulebakken gror fx smalbladet klokke, 

nikkende limurt, tysk poppelrose og foder-esparsette.  

Områdernes artsrige vegetation med mange blomstrende urter skaber gode levestedsbetingelser for et rigt 

insektliv. Sorthøj fungerer bl.a. som levested for den fredede og rødlistede dagsommerfugleart engblåfugl. 

Engblåfugl er afhængig af enge og overdrev med mange blomstrende nektarplanter og bestande af især 

rødkløver, men også andre arter i ærteblomstfamilien, som er larvens værtsplanter.     

På Almen Kirkegård vokser nogle af byens ældste og mest karakterfulde træer, og i de gamle plæner har der 

etableret sig mange forskellige urter igennem årene.  Herudover indgår både Almen Kirkegård og Søndre 

Kirkegård som et vigtigt levested for byens almindelige flora og fauna.  

  

Engblåfugl - han t.v. og hun t.h. Engblåfugl er en af de dagsommerfugle, som er gået mest tilbage i Danmark 

igennem de sidste ca. 25 år, men på Sorthøj har arten endnu en bemærkelsesværdig yngleforekomst. Siden 

2020 er engblåfugl national fredet. Foto: Biopix. 

De enkelte delområder 
 

Mølleparken 

I forlængelse af Ansgaranlægget og Kildeparken rejser Mølleparken sig på den stejle nordvendte bakke. Her 

favner parken de gamle grusgravsområder med Skovdalen Atletikstadion, Kunsten, Skovdalen teaterscene, 

Festpladsen mv., og fortsætter op over bakkekammen til Thulebakken. På nord og syd-østsiden, breder parken 

sig mod henholdsvis Hasseris boligområde samt Zoo og Sygehus syd. Mølleparken udgør således et markant 
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grønt bindeled mellem flere bydele.  

Den træbeklædte kridtbakketop tegner en af tre markante træbeklædte bakketoppe omkring Aalborg og 

Nørresundby centrum, der alle rummer offentlige parker. Samspillet mellem byerne og de tre bakketoppe er 

et stærkt genkendeligt billede af betydning for Aalborgs landskabelige og kulturelle identitet.  

 

Udsigt fra Mølleparken over Limfjorden. 

 

Undergrunden består af kridt og gruset sand, som har affødt flere grusgrave, inden området blev til park. I dag 

står de som åbne, grønne flader og skråninger med særlige funktioner. 

Mølleparken er en af Aalborgs ældste parker. Bakken, som parken ligger på, har været knyttet til byen først 

som galgebakke siden som møllebakke, ligesom forskellige traktørsteder har haft til huse der. De første 

træplantninger begyndte på foranledning af Apoteker Kayerød i 1822 på den nordøstlige del af bakken. 

Trætilplantningerne blev efterhånden udvidet, og i dag er 82% af parken dækket af fredskov.  

I 1925 opkøbte Aalborg Kommune området mellem Skovbakken og Bejsebakken med det formål at binde dem 

sammen. Parken blev planlagt af den kendte Havearkitekt E. Erstad Jørgensen i en tidstypisk stil med store 

plæner, boldbaner, monumentale stensætninger og søjler og mure af sten ved nogle indgange, og anlagt fra 

1933 - 1935. I 1947 blev Mølleparken udvidet nord for Søndre Skovvej, ned mod Hasseris.  

Mølleparken blev hurtigt et trækplaster for Aalborgs borgere, hvor de kunne nyde den træbevoksede bakke - 

senere også parkanlægget, samt udsigten over by og fjord.  

Gennem tiden er parken og skoven blevet brugt til forskellige formål og events, der har efterladt varige 

funktioner. I dag huser Mølleparken bl.a. Skovdalen teaterscene anlagt i 1949, Festpladsen samt flere motions- 

og løberuter. Udenfor fredningsområdet ligger desuden Skydepavillonen (første bygning i 1869), Aalborgtårnet 

fra 1933 og Skovdalen Atletikstadion. Af bygværker til andre formål findes et par mindre bygninger i den 

sydøstlige del af Mølleparken, bl.a. i en lysning, der tidligere blev brugt som campingplads, og nu bl.a. bruges 

som udflugtsmål for børnehaver. I den nordlige del af parken har Vandforsyningen to højdebeholdere til 

drikkevand (udenfor fredningsområdet). I 1943 byggede tyskerne en kolossal kanonbunker, der stadig findes, 
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på bakketoppen ved Aalborgtårnet (udenfor fredningsområdet). Desuden rummer Mølleparken Urbans 

ølkælder der oprindeligt har været benyttet til køling af øl, samt enkelte skulpturer.  

 

Bejsebakken  

Bejsebakken er delvis omgivet af boligkvarterer, og vejene Bejsebakkevej og Skovsvinget går igennem skoven 

kaldet Aalborglund.  

Bejsebakken er særligt kuperet mod øst, mens det mod vest ligger på en mere jævnt skrånende bakke. Hele 

området er dækket med skov, der er synlig vidt omkring, særlig mod vest, hvor man tydeligt ser beplantningen 

fra Ny Nibevej. Træerne består fortrinsvis af bøg, og hører i dag til blandt byens ældste træer.  

Skoven rummer flere mere eller mindre grusbelagte stier, der danner grundlag for ture i området samt for 

forbindelser til naboområderne.  

Af bygningsanlæg findes et spejderhus på Vestre Alle. Desuden findes et stor bunkeranlæg ved Skovsvinget, 

samt andre bunkere gravet ind i Bejsebakken bag Kornblomstvej 18, der under 2. verdenskrig fungerede som 

tysk telefoncentral og lazaret. Herudover findes et bunkeranlæg ved Skovtoften, som blev brugt til 

luftmeldetjeneste/Lavvarslingscentral - og stadig bruges af hjemmeværnet.  

I den østlige del af skoven findes en gravhøj med Geodætisk instituts målepunkt på toppen. Desuden findes en 

gravhøj ved Skovtoften i den vestlige del af skoven.  

 

  

Bøgeskov på Bejsebakken, kaldet Aalborglund, med mindesten for Oberst Myhre, der påbegyndte 

skovplantningen i 1895.   

Thulebakken  

Thulebakken ligger i umiddelbar forlængelse af Mølleparken på kridtbakkens sydvendte skråning. Grænsen 

mod Mølleparken består af et gammelt skovbryn af naur, mens områdets øvrige grænser fremstår som 

bebyggede kanter, nogle steder med levende hegn, nogle steder med høje træer, andre steder åbne flader 

med græs- og urtevegetation. Af bygninger findes et teknikhus i det sydvestlige hjørne. Thulebakken udgør en 

vigtig grøn forbindelse mellem Sorthøj, Mølleparken og Bejsebakken, og er ligeledes et grønt bindeled mellem 
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forskellige bydele i Hasserisområdet. 

 

Blomstrende urtevegetation på Thulebakken i det tidlige forår.   

 

Sorthøj  

Sorthøj ligger på den sydvestvendte skrånende bakke med sammenhæng til Søndre Kirkegård, Bejsebakken, 

Thulebakken og Mulighedernes Park.  

  

Sorthøj. Området fremstår som en stor åben græsslette med mange blomstrende urter.  

 

Området er opdelt i nord-sydgående retning af en adgangsvej og en asfalteret sti. På begge sider af vejforløbet 

ligger klynger af bebyggelse på sokkelgrunde (udenfor fredningsområdet), dog ligger bebyggelserne på rækker 

med små haver og hække ud mod det åbne naturområde i den nordlige ende. Der er flere steder en smuk 

udsigt over Limfjorden. Området rummer to gravhøje, ligesom der tidligere er fundet spor af flintminer fra 

stenalderen. Jorden består af sandet og kridtet jordbund. Grupper af træer og reminiscenser af krat er 

tilfældigt fordelt på området. Enkelte levende hegn af seljerøn, som er karakteristisk for bydelen, står som 

reminiscenser af tidligere dyrkningsarealer. Langs områdets vestlige kant findes en markant beplantning af 

træer, der, opdelt i afsnit af monokulturer og åbninger, flankerer vejforløbet. Langs Bejsebakkevej i øst findes 

en allé af egetræer, der i den nordøstlige ende suppleres af et mindre område med ung træbevoksning. Mod 

syd findes en allé af spidsløn mod Skelagervej. Området er populært som gåtursdestination, og gennemskæres 
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på kryds og tværs af diverse mindre trampestier og klippede stier i græsset, samt grusstier. Området 

indeholder derudover Hærvejens vandrerute. Desuden rummer området en af de største bopladser i Danmark 

fra yngre jernalder som blev udgravet af Aalborg Historiske Museum i 1999-2000.  

 

Mulighedernes Park 

Parken udgør den stejleste skråning i Sorthøj Kilen og dens generelle åbenhed understreger overgangen fra 

morænebakkens fod i den sydvestlige ende af parken til det marine forland i Sofiendal Enge.  

Fund af bosættelser i området viser, at parken så tidligt som i stenalderen, var et yndet bosætningsområde. 

Fra udsigtspunkter i parken er der en imponerende udsigt mod vest over Hasseris Enge og mod Drastrup- og 

Hasseris Skove.  

Flere steder i den sydlige del af Hasseris, på Sorthøj og i Mulighedernes Park findes der rester af gamle 

rønnelæhegn, der således udgør et gennemgående karaktertræk i området. I Mulighedernes Park er der stadig 

flere bevaringsværdige, markante læhegn, der skaber rum på tværs af parken (syd-nord).  

I 2005 fik Aalborg Kommune, på baggrund af et tværgående samarbejde mellem flere forvaltninger og Hasseris 

Boligselskab, midler fra Socialministeriet til at udvikle en ny park på de kommunale arealer mellem 

Sofiendalsvej og Skelagervej. Området var på det tidspunkt bortforpagtet til landbrugsjord. I forbindelse med 

boligselskabets renovering af boligerne "Skelagergårdene" skulle man tilføre hele kvarteret en ny park, og den 

skulle udvikles i samarbejde med børn fra hele kvarteret. Over 600 børn og unge fra kvarteret deltog i 

workshops og temauge, hvor de bidrog med ideer til parkens indhold og navn. Et Børneråd med børn fra 

Sofiendalskolen stod for at udvælge og prioritere de bedste ideer til parken.  

 

 

 

 

 

 

 

Mulighedernes Park med skaterbane og udsigt mod 

Hasseris Enge og Drastrup Skove.  

Sofiendal Enge Klimapark 

Sofiendal Enge Klimapark, der ligger på marint forland, fremstår i dag som et naturnært, fladt og åbent 

englandskab med spredte småbiotoper i form af mindre bevoksninger og vådarealer. Et tyndt muldlag er 

dannet under tiden med dyrkningsjorde og græssede enge, men lige under overfladen ligger det fineste sand. 

Etablering af Klimaparken blev påbegyndt i 2019 i tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aalborg 

Forsyning i et projekt, der skulle opfylde borgernes efterspørgsel på offentlige rekreative grønne områder og 
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behovet for rensnings- og forsinkelsesanlæg til ny separat kloakering i Skalborg.   

  

 

Brede rekreative grusstier leder de besøgende rundt forbi søer og gennem skov. Undervejs er der rekreative 

støttepunkter. Der er således planlagt shelters, bålplads, siddepladser, samt formidlingsplatforme om natur og 

klimasikring.  

 

Sofiendal Enge Klimapark formidler landskabet og overgangen fra det åbne land til by. Træ- og buskgrupper 

skaber rum, giver læ og indrammer udsigter. Skovplantningen ved Ny Nibevej i syd, skaber byport mellem by 

og land. Klimahåndteringsanlæggene er landskabeligt bearbejdet som vandløb og bassiner i varierende 

størrelse, der fremstår som naturlige søer. Samlet set er klimaparken et tæt på naturligt landskab, der kan 

understøtte et rigt fugle-, padde- og dyreliv lige ved bygrænsen.  

Kirkegårdene 

Kirkegårdene er dynamiske grønne anlæg, der har udviklet sig i takt med samfundets udvikling og i dag både 

afspejler samfundets fortid, nutid og fremtid. Samfundets fortid aflæses blandt andet i de kulturhistoriske og 

biologiske værdier, herunder kirkegårdenes indretning, tidstypiske gravminder og gamle træer. Nutiden 

afspejles i de gravsteder, som efterspørges i dag, og måden hvorpå begravelsen og afskeden foretages. 
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Samfundets fremtid handler om at sikre tilstrækkelig begravelsesplads og gravstedstyper, som svarer til 

fremtidige ønsker og behov.  

 

      

Almen Kirkegård. Udover kirkegårdenes funktion som begravelsesplads, fungerer de også som grønne 

rekreative områder i byen med særlig mulighed for at finde ro og reflektere eller at sørge og finde fortrøstning. 

Almen Kirkegård 

Almen Kirkegård er en traditionel bykirkegård med karakteristiske lange sammenhængende alléer og mange 

bevaringsværdige monumenter og gravsteder. Kirkegården kan føres tilbage til 1400-tallet. Dengang lå 

området udenfor Aalborg, og var således velegnet til at bygge en gård til spedalske med tilhørende kirkegård 

og kirke, Skt. Jørgens Kirkegård. I 1794 udvidedes kirkegården, idet Aalborg Stiftshospital anlagde 

hospitalskirkegården. Med tiden blev kirkegårdene ved Vor Frue Kirke og Budolfi Kirke overfyldte, og byen 

anlagde derfor i 1804 en ny kirkegård ved siden af den eksisterende. Kirkegården blev udvidet af flere 

omgange i 1800- og 1900-tallet og fik navnet Almen Kirkegård. De sidste udvidelser fandt sted i 1915 og 1924, 

og kirkegården afgrænses i dag af Kong Christians Allé i syd og Hasserisgade i nord. 

Kapellet blev opført i 1891 i nyromantisk stil med røde mursten og skifertag. Kapellet er tegnet af arkitekt H. A. 

Boss. Mange kendte personer, med betydning for Aalborgs historiske udvikling og kendte bygningsværker, 

ligger begravet på Almen Kirkegård. Her er også en mindelund, et fredet mindesmærke, en urnemur og et 

kolumbarium. 
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Søndre Kirkegård 

Søndre Kirkegård er under udvikling som skovkirkegård, hvor det karakteristiske er mange træer med 

underskov af buske og urter. Arealet til kirkegården blev udlagt i 1923-1925, men blev først taget i brug i 1940 

og efter 2. verdenskrig som flygtningekirkegård. Efterfølgende har kirkegården fungeret som traditionel 

kirkegård. For frihedskæmpere, der mistede livet, opførtes 5. Maj Parken i foråret 1985 på 40 års dagen for 

befrielsen. Kapellet blev opført i 1933 og er tegnet af arkitekt K. W. Orland. Kapellet er udvendigt er beklædt 

med granitkvadre.  

   

På Søndre Kirkegård vokser mange forskellige både hjemmehørende og eksotiske træer.  
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Lovgivning og administrative forhold  

 

Forhold til internationale beskyttelsesbestemmelser 

Sorthøj Kilen er et vigtigt levested for byens bestand af flagermus, som alle er opført på EU-habitatdirektivets 

bilag IV og beskyttede efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Hele området indgår som ledelinjer og 

fødesøgningsområde for vandflagermus, dværgflagermus, brunflagermus og sydflagermus. De gamle træer 

med hulheder i grene og stammer i Mølleparken og på Bejsebakken har betydning som rasteområder og 

ynglekamre for dværgflagermus og vandflagermus. Endelig fungerer Urbans Kælder i Mølleparken (med 

indgang til kælderen fra atletikstadion) som overvintringssted for en lille koloni af vandflagermus, normalt 

imellem 15 og 20 individer.  

 

Plangrundlag 

Almen Kirkegård, Mølleparken, Bejsebakken, Søndre Kirkegård og Sofiendal Enge Klimapark ligger i landzone. 

Resten af fredningsområdet, henholdsvis Thulebakken, Sorthøj og Mulighedernes Park, ligger i byzone. 

Det samlede fredningsområde er omfattet af 7 forskellige kommuneplanrammer og 5 lokalplaner. Det meste 

af plangrundlaget omfatter også arealer udenfor fredningsområdet. Den del af planerne, der er møntet på 

fredningsområdet, indtænker generelt set arealerne til rekreative grønne formål, inkl. en sammenbindende 

funktion imellem forskellige bydele, både landskabets visuelle fremtræden og med hensyn til stiforbindelser.    

 

Almen Kirkegård 

Almen Kirkegård ligger i kommuneplanramme 1.3.O5, og er udlagt til rekreative og kulturelle formål. Målet er 

at fastholde områdets anvendelse til kirke og kirkelige aktiviteter, til rekreative formål og at bevare de 

arkitektoniske, havearkitektoniske og kulturhistoriske værdier i området. Endvidere at sikre områdets grønne 

sammenhæng til Kildeparken og Skovdalen. Kirkegården rummer vigtige stiforbindelser. Området er ikke 

lokalplanlagt.  

 

Mølleparken, Bejsebakken og Søndre Kirkegård 

Mølleparken, Bejsebakken og Søndre Kirkegård ligger alle i kommuneplanramme 3.2.R1. Desuden ligger 

Aalborg Zoo (udenfor fredningsområdet) i denne ramme. Rammen dækker derfor et større område end 

fredningsområdet. Rammen skal af denne grund dække en del forskellige funktioner, og området er udlagt til 

både rekreative formål, fritidsformål, kulturelleformål, tekniske anlæg og hotel/restaurant formål. Af særlig 

vigtighed indenfor fredningsområdet er udlægning af området til rekreative- og fritidsformål. 
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Målet er at sikre Sorthøj Kilen som et rekreativt og visuelt markant grønt forløb over Aalborgs vestlige 

kridtbakke mod det åbne land. Desuden at sikre gode færdselsmuligheder for gående og cyklister, at bevare 

markante udsigtspunkter og at skabe varierede aktivitets-, oplevelses- og opholdsmuligheder. Det er også et 

mål at skabe velfungerende rammer for Søndre Kirkegård og at synliggøre kirkegårdens rekreative værdi.  
 

Området skal fremstå som et varieret skov- og bakkelandskab, og markant beplantning skal bevares. Det er et 

værdifuldt kulturmiljø, og derfor skal bebyggelse og anlæg indpasses med respekt for natur og 

landskabskvaliteter. Udenfor Zoo kan kun bygges mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets 

anvendelse. Udsigt mod nord og vest skal sikres, og der skal være afskærmende beplantning mod zoo.  

Flere vigtige stiforbindelser går gennem områderne. Områderne er ikke lokalplanlagte.  

 

Thulebakken  

Thulebakken er omfattet af kommuneplanramme 3.3.R3, og udlagt til rekreative formål. Målet er at sikre 

området som et rekreativt område og at fastholde oplevelsen af det åbne bakkelandskab i byen. Det er også et 

mål at sikre sammenhæng mellem Bymidten og Sorthøj Kilens forløb over kridtbakken. Området skal fremstå 

som åbent bakkelandskab.  

Området er desuden omfattet af lokalplan 05-031 fra 1989 som indenfor fredningsområdet har som formål, at 

arealet anvendes til offentligt, rekreativt parkområde som et væsentligt led i den grønne kile, der forbinder 

Aalborgs bymidte med det åbne land vest for Sofiendal, samt at der kan etableres en hovedstiforbindelse 

gennem det rekreative område som et vigtigt led i den grønne kile.   

 

Sorthøj 

Sorthøj er omfattet af kommuneplanramme 3.3.B2, hvor målet er at skabe rammerne for et velfungerende 

lokalt boligmiljø, hvor den attraktive landskabelige beliggenhed, de rige rekreative muligheder og den 

blandede sammensætning af boligtyper udnyttes som et potentiale.   

Der lægges også vægt på at sikre den rekreative sammenhæng i Aalborgs grønne forbindelse over kridtbakken 

mod sydvest. Her er især oplevelsen af det åbne bakkelandskab og de fredede gravhøje samt udsigten over 

fjorden og den vestlige del af byen vigtige hensyn.  

Sorthøj er derudover omfattet af lokalplan 05-035 fra 1999 og lokalplan 3-3-117 fra 2021. Formålet i lokalplan 

05-035 er at sikre områdets anvendelse dels til boligformål med tilhørende fællesanlæg, dels til rekreativt, 

grønt område, ved at højst 40 procent af området anvendes til bebyggelse og mindst 60 procent af området 

anvendes til rekreativt, grønt område. Samtidig sikrer lokalplanen, at nye boliger i overvejende grad opføres 

som gruppebebyggelser inden for boligområder, der er éntydigt afgrænsede mod det rekreative, grønne 

område, at ny bebyggelse respekterer de fredede gravhøje midt i området, og at det rekreative, grønne 

område kommer til at fremstå som et åbent græsklædt landskabsstrøg med enkelte spredte træbeplantninger.   
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Indenfor fredningsområdet sikrer lokalplanen endvidere, at det rekreative, grønne område indgår som led i 

den grønne kile mellem Aalborgs bymidte og det åbne land vest for Sofiendal. Desuden sikrer lokalplanen, at 

området vejbetjenes, samt sikrer nye lokale- og overordnede stiforbindelser gennem området.  

Lokalplan 3-3-117 fra 2021 skal sikre mulighed for at bygge flere boliger i den sydlige del af Sorthøj, samt at 

områdets grønne og naturprægede karakter fastholdes, herunder at udvalgte karakteristiske træer og 

sammenhængende beplantninger bevares, og at området disponeres og udbygges med henblik på at 

fremhæve de eksisterende landskabstræk. Indenfor fredningsområdet sikrer lokalplanen endvidere at området 

forbindes til eksisterende stiforbindelser. 

 

Mulighedernes Park  

Området er omfattet af kommuneplanramme 3.5.R1 og 3.5.O2.  Ramme 3-5-R1 udlægger Mulighedernes Park 

til fritidsformål og rekreative formål. Målet er en bydelspark med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder, 

samt at sikre sammenhæng i den rekreative grønne forbindelse over Aalborgs vestlige kridtbakke.  

 

Ramme 3.5.O2 udlægger området til kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner og rekreative 

formål. Indenfor fredningsområdet sikrer rammen servicefunktioner for parkens brugere.   

 

Mulighedernes Park er omfattet af lokalplan 05-024 fra 1986 der både omfatter bolig og erhvervsområder 

samt parkområdet. Formålet indenfor fredningsområdet er at der anlægges stier imellem lokalplanens 

delområder med forbindelse til eksisterende og planlagte hovedstier og rekreative arealer. Desuden at sikre 

bevaringsværdige træbælter og at sikre den grønne kile fra Sofiendals enge mod Aalborg som et 

sammenhængende rekreativt areal.  

 

Sofiendal Enge Klimapark 

Sofiendal Enge Klimapark er omfattet af kommuneplanramme 3.5.R2. Indenfor fredningsområdet er målet et 

naturområde med offentlig adgang til englandskabets kvaliteter. Samtidigt skal området fungere som 

"klimapark" til håndtering af regnvand fra nærområdet og et større opland. Området skal fremstå som et 

naturområde med søer, stier og inventar til rekreative formål.  

 

Sofiendal Enge Klimapark er omfattet af lokalplan 3-5-103. Indenfor fredningsområdet er formålet, at 

området udvikles med landskabstilpasset regnvandshåndtering og rekreative fritidsformål, at der udvikles et 

åbent englandskab, samt at grundvandsinteresser sikres.  
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Fredede fortidsminder 

Fredningsområdet indeholder 3 fredede fortidsminder, henholdsvis en krigergrav på Almen Kirkegård og to 

rundhøje på Sorthøj.  

 

Krigergrav fra 1864 på Almen Kirkegård  

Fredningsnummer: 1112:2. 

Rektangulær gravplads, 5 x 6,5 meter, som er hvilested for 9 soldater faldne i 1864. Grusbelagt med lave 

thujahække i alle hjørner. Centralt på gravstedet er anbragt en søjle af sandsten med inskriptioner. Foran 

mindesøjlen ligger en marmorplade med ulæselig inskription, 0,7 x 0,8 x 0,03 m. 

Grusbelægning og beplantning kan vedligeholdes som hidtil. 

Nordjyllands Historiske Museum er tilsynsmyndighed. 

 

Rundhøj fra oldtiden på Sorthøj  

Fredningsnummer: 121262. Sted- og lokalitetsnummer: 120506-6. 

Græsklædt høj, 25 x 15 m. Største mål øst-vest, højde ca. 2,25 m. Affladet top. Dateret 250000 f.Kr. - 1066 

e.Kr.  

Nordjyllands Historiske Museum er tilsynsmyndighed. 

Fortidsmindet afkaster en 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 18.   

Fortidsmindebeskyttelseslinje administreres af Aalborg Kommunerne. Slots- og Kulturstyrelsen er 

klageberettiget i forhold til kommunernes afgørelser. 

 

Rundhøj fra oldtiden på Sorthøj  

Fredningsnummer: 121261. Sted- og lokalitetsnummer: 120506-75. 

Græsklædt høj (”Sorthøj”), 32 x 27 m. Største mål øst-vest, højde ca. 2,75 m. Flad top skrånende mod øst. 

Enkelte sten i overfladen mod øst. Dateret 2500 f.Kr. - 1066 e.Kr.  

Nordjyllands Historiske Museum er tilsynsmyndighed. 

Fortidsmindet afkaster en 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 18.   

Fortidsmindebeskyttelseslinje administreres af Aalborg Kommunerne. Slots- og Kulturstyrelsen er 

klageberettiget i forhold til kommunernes afgørelser. 
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Fredskov 

Fredningsområdet indeholder ca. 49 hektar fredskov. Det meste af Mølleparken og Bejsebakken har status 

som fredskov, henholdsvis 27 hektar med fredskov i Mølleparken og 18 hektar med fredskov på Bejsebakken, 

svarende til henholdsvis 83 % af Mølleparken og 100 % af Bejsebakken. Herudover findes et mindre areal i 

Sofiendal Enge Klimapark med krav om rejsning af 2,2 hektar fredskov som erstatning for fredskov fjernet i 

forbindelse med vejtilslutning til ny bebyggelse på Anna Anchers Vej, svarende til 13 % af Sofiendal Enge 

Klimapark.   

 

Beskyttet natur 

Hele Thulebakken og en lille del af Sorthøj har status som beskyttet natur (overdrev) efter 

naturbeskyttelseslovens § 3, se kortbilag 11 og 13. Hele fredningsområdet indeholder ca. 5 hektar med 

beskyttet natur.  

Det er ved anlæg af Sofiendal Enge Klimapark tilstræbt at skabe gode forhold for padder og fugle ved 

etablering af enge med hjemmehørende urter og regnvandssøer med yngleområder for padder. Dertil er der 

tilstødende beskyttede engområder, der fungerer som kilde til spredning af dyr og planter. Der forventes 

derfor fremtidige § 3-beskyttede søer og engarealer indenfor Sofiendal Enge Klimapark.  

Der pågår ligeledes en vegetationsudvikling på Sorthøj henimod overdrev. Der forventes derfor et fremtidigt 

§ 3-beskyttet overdrevsareal indenfor fredningsområdet på Sorthøj.      
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Fredningsbestemmelser  

 

Generelle bestemmelser  

 

§ 1 Fredningens formål 

Formålet med fredningen er  

1. At sikre Sorthøj Kilen som et landskabeligt sammenhængende offentligt tilgængeligt område med 

parker, kirkegårde og rig bynær natur. 

 

2. at sikre områdets biologiske mangfoldighed (biodiversitet), samt landskabelige-, kulturhistoriske-, 

rekreative- og undervisningsmæssige værdier, 

 

3. at sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling af Sorthøj Kilen som et rekreativt grønt område, 

med mulighed for at udvikle fredningsområdets indhold, så det kan imødekomme de mange brugeres 

skiftende ønsker og behov under hensyntagen til landskabet og naturværdierne, og så biodiversiteten 

kan udvikles og øges. 

 

§ 2 Bevaring af området 

Fredningsområdet skal bevares som offentligt natur- og parkområde.  

Området skal fremtræde varieret og oplevelsesrigt med mulighed for rekreation og naturoplevelser med plads 

til både ro og fordybelse, leg og bevægelse, og med mulighed for at følge årets gang og opleve dyre- og 

plantelivet, som trives på arealerne.    

 

§ 3 Arealernes drift 

Almindelig drift, vedligeholdelse, renovering og udskiftning af eksisterende inventar og beplantning kan ske 

løbende.   

Arealernes drift skal generelt søge at øge den biologiske mangfoldighed, fx ved at efterlade dødt ved, etablerer 

kompostbunker eller anvende oprindeligt hjemmehørende urter, træer og buske, mv..  

Anvendelse af pesticider er ikke tilladt.  
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§ 4 Arealer med lysåbne naturtyper 

Arealer med lysåbne naturtyper (enge og overdrev) omfatter Sorthøj, Thulebakken, samt Sofiendal Enge 

Klimapark udenfor parkens fredskov og regnvandssøer, jf. fredningskort bilag 2, 4 og 7.  

1. Arealer med lysåbne naturtyper må ikke tilføres gødning eller kulturarter. Med kulturarter menes 

plantearter der ikke er oprindeligt hjemmehørende eller ikke er naturligt hjemmehørende, samt  

kultiverede sorter.   
 

2. Arealer med lysåbne naturtyper skal vedvarende holdes lysåbne med en kronedækningsgrad af 

spredte træer og buske på maksimalt 30 %. 
 

3. Arealer med lysåbne naturtyper kan plejes ved ekstensiv afgræsning, høslæt, afbrænding, klipning 

eller slåning. Ved klipning eller slåning skal det afskårne/afslåede materiale fjernes fra området.  
 

Uanset dette kan plejemyndigheden etablere op til 3 permanente kompostbunker indenfor hvert 

delområde til kompostering af det afskårne/afslåede materiale.    
 

4. Ved eventuel etablering af kompostbunker i de enkelte delområder skal disse placeres stedbunden fra 

år til år (således, at der med tiden kan etablere sig en artsrig fauna af dekompositorer på stedet). 

Kompostbunkerne kan iblandes strukturgivende materiale (grene, kviste) fra andre dele af det 

samlede fredningsområde men kompostbunkerne må ikke tilføres materiale hentet udenfor 

fredningsområdet.   
 

5. Arealer med lysåbne naturtyper må ikke dyrkes med afgrøder eller omlægges. 
 

Uanset dette kan plejemyndigheden foretage pletvis harvning, afbrænding, udlægning af stendynger 

og lignende, med det formål at pleje og udvikle arealernes vilde flora og fauna.  

 

§ 5 Gamle træer 

Træer der er over 75 år gamle, skal så vidt muligt bevares. 

På Søndre Kirkegård og Almen Kirkegård må træer i alleer og trærækker langs veje og stier der er over 75 år 

gamle kun fældes af sikkerhedsmæssige hensyn. Risikotræer skal i første række søges håndteret ved fjernelse 

af farlige grene. I sidste ende skal træernes centrale vedmasse (stammen) bevares til naturligt henfald gerne 

som stående træruiner, eller de skal genanvendes indenfor det samlede fredningsområde som fritliggende 

stammer, insekthoteller eller lignende.  

Træer udenfor Søndre Kirkegård og Almen Kirkegård, der er over 75 år gamle, skal så vidt muligt bevares, og 

må kun fældes af sikkerhedsmæssige hensyn. Risikotræer skal i første række søges håndteret ved fjernelse af 

farlige grene. I sidste ende skal træernes centrale vedmasse (stammen) bevares til naturligt henfald gerne som 

stående træruiner, eller de skal genanvendes i det pågældende delområde som fritliggende stammer, 

insekthoteller eller lignende. Fuldstændig fjernelse af træer over 75 år kan kun ske i ekstraordinære situationer 

og kræver Fredningsnævnets tilladelse. 
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§ 6 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg  

1. Der må ikke foretages ombygninger, tilbygninger og ny selvstændig bebyggelse, som ikke er direkte 

begrundet i de enkelte kirkegårde, parker og naturområders drift og funktion som sådan, uden 

Fredningsnævnets tilladelse.  

 

2. Plejemyndigheden kan foretage ombygninger og tilbygninger til eksisterende bebyggelse samt opføre 

ny bebyggelse, som er direkte begrundet i de enkelte kirkegårde, parker og naturområders drift og 

funktion som sådan, uden Fredningsnævnets tilladelse.   

 

3. Der må ikke etableres faste anlæg herunder transformerstationer og andre tekniske anlæg og 

konstruktioner, som ikke er direkte begrundet i de enkelte kirkegårde, parker og naturområders drift 

og funktion som sådan, uden Fredningsnævnets tilladelse.  

 

Uanset dette kan plejemyndigheden til enhver tid tillade, at der etableres nye vand- og 

moniteringsboringer med tilhørende transportledninger, el-forsyning og overjordiske tekniske anlæg 

(borehuse) til den almene vandforsyning.  

 

4. Der må ikke etableres nye veje, stier og parkeringsanlæg, som ikke enten er direkte begrundet i de 

enkelte kirkegårde, parker eller naturområders drift og funktion som sådan, eller som indgår i et større 

rekreativt stinet der understøtter friluftslivet og sammenbinder forskellige bydele.   

 

5. Plejemyndigheden kan nedlægge eksisterende veje, stier og parkeringsanlæg eller foretage ændringer 

af eksisterende veje, stier og parkeringsanlæg, samt etablere nye veje, stier eller parkeringsanlæg, som 

er direkte begrundet i de enkelte kirkegårde, parker eller naturområders drift og funktion som sådan 

eller som indgår i et større rekreativt stinet der understøtter friluftslivet og sammenbinder forskellige 

bydele.   

 

6. Nyetablering og udskiftning af infrastruktur under terræn, som kræver, at der graves igennem 

parkerne, f.eks. etablering af elinstallationer, vandrør o.l., kan ske med plejemyndighedens tilladelse.  

 

Uanset dette har ledningsejerne fri adgang til at afhjælpe uopsættelige fejl eller utætheder på 

eksisterende ledninger i parken straks og uden forudgående tilladelse fra plejemyndigheden, f.eks. ved 

reparation af varme- og gasledninger. Herunder har ledningsejerne fri adgang til, i fornødent omfang, 

at færdes med materiel og maskiner, og afspærre arbejdsområdet.   

 

I forbindelse med ledningsarbejder skal plejemyndigheden snarest muligt underrettes om, at der pågår 

eller er foretaget gravning indenfor fredningsområdet.  
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§ 7 Terrænændringer 

7. Der må ikke foretages terrænreguleringer, som ikke er direkte begrundet i de enkelte kirkegårde, 

parker og naturområders drift og funktion som sådan, uden Fredningsnævnets tilladelse.  

 

8. Plejemyndigheden kan foretage terrænreguleringer, som er direkte begrundet i de enkelte kirkegårde, 

parker og naturområders drift og funktion som sådan. Fx tilførsel af jord, grus, sten, flis ol. som følge af 

slid på stierne, erosion og blottede trærødder, eller i forbindelse med mindre anlægsarbejder såsom 

etablering af stendynger, stenhøje mv.  

 

§ 8 Offentlighedens adgang 

Offentligheden har ret til at færdes overalt i fredningsområdet. Plejemyndigheden kan dog begrænse retten til 

færdsel i bestemte områder, hvis det er begrundet i fredningsområdets drift, publikums sikkerhed eller særlige 

naturhensyn. Længerevarende afspærringer i mere end 1 år kræver Fredningsnævnets tilladelse.  

 

§ 9 Afholdelse af arrangementer 

Plejemyndigheden kan tillade afholdelse af større udendørsarrangementer, fx DHL stafet, motionsløb eller 

cykelløb på vejene m.m., samt koncerter med afspærring og adgang mod betaling under forudsætning af, at 

afholdelse af det enkelte arrangement ikke er i uoverensstemmelse med fredningens formål. 

 

§ 10 Motoriseret kørsel 

Motoriseret kørsel, standsning og parkering udenfor de etablerede veje og parkeringsanlæg er ikke tilladt. 

Uanset dette er det tilladt at færdes med køretøjer og maskiner overalt i fredningsområdet i forbindelse med 

drift og vedligehold og i forbindelse med servicering af tekniske anlæg og konstruktioner der ligger indenfor 

fredningsområdet.  

Desuden kan plejemyndigheden tillade nødvendig kørsel med køretøjer og maskiner i forbindelse med 

afholdelse af arrangementer og i forbindelse med renovering, drift og vedligehold af bygninger eller tekniske 

anlæg der grænser op til parkerne.  

Endelig kan plejemyndigheden tillade parkering i vejrabatten langs Faunavej op til Aalborg Zoo” 

 

§ 11 Nyttehaverne i Mulighedernes Park 

Ved eventuelt fremtidigt ophør af nyttehavernes brug og funktion som sådan, jf. kortbilag bilag 3, skal arealet 

integreres i Mulighedernes Park under parkens almindelige formål, jf. § 1.  
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§ 12 Pleje 

Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan i henhold til den til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 

pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016.  

Plejemyndigheden udarbejder den første plejeplan senest 3 år efter fredningens gennemførelse.  

Den første plejeplan skal gælde for højst 10 år, de senere efter behov, dog minimum hvert 15. år. 

Der skal gives Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan. Hvis der er 

uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges den for fredningsnævnet til afgørelse. 

 

§ 13 Dispensation 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvis det ansøgte, ikke strider mod 

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

 

§ 14 Bonusbestemmelser 

1. I medfør af § 4 stk. 3 kan Sorthøj, Thulebakken og Sofiendal Enge Klimapark plejes ved ekstensiv 

afgræsning, høslæt, afbrænding, samt klipning eller slåning med fjernelse af det afslåede materiale. 

Dette kræver ingen dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.   

 

2. I medfør af § 4 stk. 3 og 4 kan der etableres op til 3 permanente kompostbunker indenfor Sorthøj, 

Thulebakken og Sofiendal Enge Klimapark. Dette kræver ingen dispensation fra 

Naturbeskyttelseslovens § 3.   

 

3. I medfør af fredningen § 4, stk. 5 kan der indenfor Sorthøj, Thulebakken og Sofiendal Enge Klimapark 

foretages pletvis harvning, afbrænding og lignende med det formål at pleje og udvikle arealernes vilde 

flora og fauna. Dette kræver ingen dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

4. De nyetablerede regnvandssøer, hhv. 4 regnvandssøer (våde bassiner) i Sofiendal Enge og 4 

temporære søer (tørre forsinkelsesbassiner) i Mulighedernes Park, forventes fremtidigt at skulle 

oprenses med års mellemrum, samt løbende at skulle holdes delvis ryddet for pileopvækst, vand- og 

sumpplantevegetation for at sikre søernes tekniske funktion som regnvandsbassiner. Dette kræver 

ingen dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes kan det oprensede materiale (grøde og 

sediment) midlertidig placeres ved siden af de respektive søer til afdræning inden materialet fjernes 

helt fra området.  


