Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 7.

Forbedring af tilgængeligheden og formidlingen af Troldkirken
2014-185523
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at der gives et økonomisk tilskud på 66.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden og formidling af Troldkirken,
og
at finansieringen sker af landdistriktsmidler.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Langdyssen Troldkirken ved Sønderholm går for at være en af Danmarks smukkeste dysser, ikke mindst i
kraft af sin høje beliggenhed i landskabet. Den er ca. 50 m lang og omgivet af 47 randsten. Omtrent i midten
ligger et sekskantet dyssekammer med en stor, flad dæksten over. Troldkirken er et af de første danske
oldtidsminder, og er opført mellem 3600 og 3200 f. Kr. Troldkirken blev fredet tilbage i 1800 tallet, og
betegnes som et fortidsminde af højeste klasse.
Fra kystskrænten kunne dyssen ses langt væk, og sandsynligvis har langdyssen været med til at markere
den derboende slægts stammeområde, hvor bønderne kunne dyrke deres marker i små rydninger i skoven.
Da den blev opført, slog fjordens vand ind mod foden af den bakkeknold, som dyssen ligger på. Se bilag for
foto af Troldkirken samt oversigtskort.
Skov- og Naturstyrelsen (Naturstyrelsen) tog i 1990 i samarbejde med de daværende amter initiativ til at
gennemføre et formidlingsprojekt om nationale fortidsminder. Formålet var at gøre 500 af landets mest
seværdige fortidsminder kendte og tilgængelige ved at opsætte skilte ved fortidsminderne og skaffe adgang
til de fortidsminder, hvor der ikke var adgang i forvejen.
Stedet trænger såedes i dag til et løft både, hvad angår pleje i form af rydning for opvækst, men også i
forhold til adgang og formidling. Det er fx amtets gl. og delvist defekte kortbord der står på stedet. Der er
muligt at besøge Troldkirken via bil, cykel eller på gåben. Der har været indledende dialog med ejeren af
arealet hvorpå Troldkirken ligger. Ejeren er indforstået med, at Aalborg Kommune arbejder videre med et
projekt om pleje og formidling af fortidsmindet. Der har ligeledes været kontakt til Aalborg Historiske
Museum, og museet oplyser at de ofte får henvendelser om bl.a. dårlige adgangs forhold, dårlig formidling
og mangelfuld pleje af fortidsmindet.
Det er målet, at forbedre tilgængeligheden og formidlingen af Troldkirken. Den foreslåede fremgangsmåde
forudsætter, at der indsættes får på højen til den efterfølgende pleje. Den efterfølgende græsning forventes
som udgangspunkt at være udgiftsneutral. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med ejeren.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Park og Natur, By og Landskabsforvaltningen. Park og Natur vil
forestå det praktiske arbejde med at forbedre tilgængeligheden og formidlingen af Troldkirken. Projektets
økonomi er anslået til 66.000.
Troldkirken ligger endvidere i randen af indsatsområde for Aalborg fjordland. Troldkirken er således en vigtig
kulturhistorisk lokalitet og understøtter dermed fint de øvrige oplevelser i Aalborg Fjordland, hvor netop natur
og historie er meget vigtige elementer. Et besøg i Aalborg fjordland fra Aalborg vil derfor nemt kunne gå forbi
Troldkirken.
I relation til skabe yderligere tilgængelighed til Troldkirken, er der fra Sønderholm by endvidere interesse for
at se på muligheden om en rekreativ sti fra Troldkirken til Sønderholm.
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Bilag:
2014-185523-5 Bilag Troldkirken.docx 13461930_15731588_0.pdf
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